
Wandeling 'Bathio en Ooidonk'.  

Lengte 11,8 km - uitbreiding tot 15,5 km 

KENMERKEN VAN DEZE WANDELING 

* 25% over onverharde paden * 

* hoofdzakelijk midden in de natuur * 

* langs monumenten en historische gebouwen * 

* ook geschikt voor kinderfiets, rolstoel of kinderwagen * 

BESCHRIJVING - Wandeling 'Bathio en Ooidonk' 

Start in het centrum van Bachte, op 'het Pleintje' met op het einde café 'Oude Leie' en links het 

kerkje van Bachte.  

Links naast de kerk ga je dan het pad helemaal in de hoek links in, tussen de huizen. Op het 

einde kom je terug op de grote baan en deze volg je rechts. De tweede weg rechts (Leiekant) 

ingaan. Deze volgen tot je opnieuw een weg rechts (Maaigemdijk) kunt ingaan. De weg gaat over 

in een pad, dit blijven volgen en dan de eerste kasseiweg links (Della Failledreef) ingaan en deze 

volgen voorbij de weg rechts tot aan een kruispunt.  

Aan het kruispunt de baan rechtdoor volgen (Graaf Henridreef) en je komt zo aan het kasteel 

van Ooidonk.  

De weg tussen het kasteel en de taverne ‘Koetshuis’ ingaan (Montmorencydreef). Onder het 

brugje doorgaan en even verder heb je rechts een prachtig zicht op het kasteel.  

( * ) uitbreiding door de Leiemeersen  

Teruggaan naar de toegangspoort van het kasteel. Hier de dreef rechtover deze poort ingaan 

(Ooidonkdreef).  

Op het einde van de dreef wandel je door de ‘Blauwe Poort’. Voorbij de poort kom je langs de 

parking en in het centrum van Bachte-Maria-Leerne.  

( ** ) uitbreiding langs het ‘centrum’ van Bachte-Maria-Leerne 

Teruggaan door de 'Blauwe Poort' naar de toegangspoort van het kasteel. Hier de weg rechts 

langs het kasteelpark volgen (Graaf Henridreef). 

De eerste baan links inslaan (Leiemeersdreef) en op het einde het pad rechts volgen.  

( *** ) uitbreiding door de Leiemeersen  

Aan een T-splitsing het pad links ingaan. Over het heuveltje ‘Maaigembrug’ zie je rechts ‘River 

Range’ en even verder ‘Astene sas’. Met aan de overkant ‘t Oud Sashuis’ (scheepvaartmuseum en 

café).  

Verder de verharde weg rechts (Kleine Pontstraat) blijven volgen tot het einde.  

Zo passeer je langs de ‘Oude Leie’ (afgesneden arm van de Leie) en kom je bij ‘Vosselare Put’.  

Je volgt steeds de weg verder langs de boerderij en na enkele bochten gaat die over in een 

wandel- en fietspad. Dit pad blijven volgen tot je aan de Leie uitkomt met de het veer Bathio.  

Langs de andere zijde opnieuw het pad volgen en aan de grote baan rechts afslaan. Deze blijven 

volgen tot je rechts de Bachtekerkstraat kunt ingaan en zo kom je terug aan het beginpunt.  

 

 
 



Lengte wandeling : 11,8 km 

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

Uitbreiding tot : 15,5 km 

( * ) verder loopt deze weg door de ‘Leiemeersen’ met mooie vergezichten op het Leielandschap.  

( ** ) de weg langs de parking in de Ooidonkdreef verder blijven volgen, voorbij restaurant De 
Sterre, tot aan de kerk. Hier het pad naar de kerk ingaan en aan de overkant rechts het kerkhof 
terug verlaten. Nu kom je in de Leernsesteenweg, met links en rechts het centrum van ‘ Bachte-
Maria-Leerne’.  

( *** ) hier kan je ook eerst links de veldweg ingaan en verder wandelen door de ‘Leiemeersen’ 
met eveneens mooie vergezichten op het Leielandschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAART en ROUTE - Wandeling 'Bathio en Ooidonk' 

 
     

 
    

 



FOTO'S - Wandeling 'Bathio en Ooidonk' 

 

 
 

Sint-Petrus en Pauluskerk 

in Bachte 

 

 
 

Kerk in Bachte-Maria-

Leerne, een beschermd 

monument 

 

 
 

Enige overgebleven 

toegangspoort tot het 

kasteeldomein 

 

 
 

Ophaalbrug aan de 

ingangspoort van het 

kasteel 

 

 
 

Binnenkoer van kasteel 

Ooidonk 

 

 
 

Huisje aan de andere kant 

van het domein Ooidonk 

 

 
 

Ook dat zie je nog in de 

Leiemeersen 

 

 
 

Leiemeersen - Leie - 

Plezierboot - Villa 

 

 
 

Fiets- en wandelpad op 

Maaigemdijk 

 

 
 

Meander van de Leie aan 

Maaigemdijk 

 

 
 

Astene Sas, een 

beschermde omgeving 

 

 
 

Afgesloten arm van de 

oude Leie 

 

 
 

Zwanenbloem aan de 

oever van de oude Leie 

 

 
 

Vosselare Put, een 

openlucht zwemvijver in 

de oude Leie 

 

 
 

De oude Leie oversteken 

met het 

zelfbedieningsveer Bathio 

 

 
 

Een wandelpad en brugje 

in Bachte 

www.guidodevliegher.be  
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