ZATERDAG 18 NOVEMBER / 36 STE WANDELMEEDAG
WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE
START BACHTE-MARIA-LEERNE (BASISSCHOOL)
VIGAALTOCHT /

AFSTANDEN 4-6-10-15-20 KM

Vanuit de basisschool starten we langs het Kloosterstraatje. Via de dorpskerk
stappen we de statige met kasseien geplaveide Ooidonkdreef in en wandelen
verder door de Blauwe Poort, de enige overgebleven van de 7 poorten die
vroeger het domein omsloten. Even verder komen we langs het prachtige kasteel
Ooidonk gebouwd in Vlaams-Spaanse Renaissance stijl de parel der Leiestreek.
Op het einde van de Graaf Henridreef splitsen de 4 – 6 km af en wandelen
verder door mooie dreven langs de Camping Groeneveld en het dorp terug naar
de startzaal van waaruit de 6 km een 2 de lus volgen door de groene omgeving
van Sint-Martens-Leerne.
De 10-15 en 20 km gaan aan de splitsing
in de Henridreef linksaf de Houtdreef in
en stappen verder langs het mooie Baziel
De Craenepad richting Astene. Via de
Leiebocht en een steil bruggetje gaat het
richting Astene Sas, van waar men zicht
heeft op de in 1860 gebouwde
sluiswachtershuizen en het handbediende ophaalbruggetje en zo steken we de
Leie over. Door een paar mooie villawijken in de omgeving van de Leie trekken
we verder naar de rustpost in Astene.
Hier doen de 15 en 20 km stappers een lus door het stadsbos en Astene Dreef,
een geklaseerde 800 m lange Lindendreef en zo komen we voorbij het “Goed te
Gampelare” een mooi omwalde hoeve
die omstreeks 1430 in het bezit was
van Joos Vlijdt en Elizabeth Borluut,
dit zijn de opdrachtgevers van het
schilderij “Het Lam Gods”.We stappen
verder door het prachtige natuurgebied
rond het “Goed te Parijs” om dan via
het Boswachtersdreefje en het

Cederpad terug de rustpost in Astene te
bereiken.
Hierna keren alle afstanden terug via de
Hellestraat, Astene Sas en wandelen we
voorbij de River Ranch, volgen de
Maaigemdijk door het mooie
natuurgebied rond de Oude Leie
richting Bachte-Maria-Leerne. In de
Dellafailledreef komen ze terug bij de 4 -6 km. Via de Duboisdreef ,de Camping
en het dorpsplein keren ze terug naar de startzaal. PRETTIGE WANDELING

