
Wandeling 'Astene en Deinze'.  

Lengte 8,6 km   -   uitbreiding tot 10,6 km 

KENMERKEN VAN DEZE WANDELING 

* 90% over verharde paden * 

* door het stadscentrum  van Deinze * 

* voor een groot deel in de natuur, bos, rivier * 

* ook geschikt voor kinderfiets, kinderwagen en rolstoel * 

BESCHRIJVING   -   Wandeling ' Astene en Deinze' 

Start aan het Hubert Malfait Plein (ook parking) aan de Achterstraat van Astene.  De grote 

baan oversteken aan de verkeerslichten en naar de kerk van Astene wandelen.  Verder de weg 

rechtdoor volgen, over de spoorweg.  Je gaat voorbij 'de Ceder' waar je even verder op de 

rechterkant de 'Astene dreef' ingaat. 

Op het einde van de dreef de weg rechts ingaan en deze blijven volgen (Kouterlosstraat).  De 

eerste  straat rechts ingaan (Volderstraat) en aan de spoorwegbrug links het pad langs de 

spoorweg volgen.  Zo kom je aan de achterkant van het station van Deinze. 

Rechts langs de voorkant van het station wandelen en de baan oversteken.  Deze baan links 

volgen en op het einde rechts afslaan tot aan de verkeerslichten.  Hier de grote baan oversteken 

en de weg rechtdoor volgen (Tolpoortstraat) tot aan de ophaalbrug over de Leie.  De brug 

oversteken 

( * )  uitbreiding door het centrum van Deinze  

( ** )  uitbreiding naar de Brielmeersen 

Over de brug rechts de weg langs het water volgen.  Eerst de Leiedam en verder het jaagpad 

langs de Leie tot het einde wandelen.  Hier de weg rechts volgen naar Astene Sas. 

Aan het sas de brug oversteken.  Verder de eerste straat rechts ingaan (Karperstraat) en op het 

einde rechts afslaan.  Dan opnieuw de eerste straat rechts ingaan (Bliekstraat), op het einde 

links en verder nog eens links. 

Zo kom je terug aan het beginpunt (Hubert Malfait Plein). 

  

Lengte wandeling : 8,6 km 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Met uitbreiding (*) en (**) : 10,6 km 
  

( * )  hier kan je eerst rechtdoor gaan voor een wandeling door het centrum (zie ook  
'Stadswandeling Deinze')  

( ** ) je kan ook links afslaan en naar de Brielmeersen wandelen (zie ook wandeling 'De 
Brielmeersen')  

  

   



KAART  en ROUTE   -   Wandeling ' Astene en Deinze' 

  
    

 
    

 



FOTO'S   -   Wandeling ' Astene en Deinze' 

 

 
 

Sint-Amandus kerk in 
Astene 

 

 
 

Mooie boerderijen buiten 
het centrum van de stad 

 

 
 

Astene Dreef, mooie 
omgeving om er te 

wandelen 

 

 
 

Toegang tot het stadsbos van 
Deinze 

 

 
 

Eén van de weinige 
bewaarde historische 
gebouwen in Deinze 

 

 
 

In het centrum van Deinze: 
... de kerk ... de Leie ... 

 

 
 

"Tolpoortbrug" gaat nog 
dagelijks open voor de 

scheepvaart 

 

 
 

De Markt in Deinze 

 

 
 

Deinze, duidelijk een 
fietsvriendelijke stad 

 

 
 

Toeristische dienst voor 
Deinze en de Leiestreek 

 

 
 

Herinneringen aan oorlogen 
vindt je in elke stad 

 

 
 

Industrieel erfgoed om te 
bewaren in het centrum van 

Deinze 

 

 
 

Veelzijdigheid van de Leie: 
natuur, toerisme, 

scheepvaart 

 

 
 

Langs de Leie wonen ... kan 
mooie gevolgen hebben 

 

 
 

Bloemmolens en 
veevoeders, historisch 

belangrijke industrietak 

 

 
 

Astene Sas, de volledige 
omgeving is beschermd 

www.guidodevliegher.be  
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