
'Groene Stadswandeling Deinze'  

Lengte 10,2 km 

 KENMERKEN VAN DEZE WANDELING 

* volledig over verharde paden * 

* in het groen rond het stadscentrum * 

* weg van de drukte, langs minder gekende paden * 

* ook geschikt voor kinderfiets, rolstoel of kinderwagen * 

BESCHRIJVING   -   ' Groene Stadswandeling Deinze' 

Start op de parking naast de 'Brielpoort'.  Je gaat naar het pad langs het water (de Leie) en volg 

dit pad dan links tot aan het brugje over de Leie (Brielpoortbrug).  Over de brug rechts afslaan en 

de weg langs de Leie volgen.  Onder de grote brug doorgaan, dan links het pad volgen (let op voor 

fietsers) en aan de grote baan verder wandelen naar het rondpunt (met metalen kunstwerk in het 

midden, let op de verschillende figuren die ontstaan als je het kunstwerk van een andere kant 

bekijkt). 

Via een paar zebrapaden de weg rechtdoor volgen (Volhardingslaan) en onder de spoorweg 

doorgaan.  Ongeveer 50 meter voorbij de spoorweg wandel je rechts over een grasveldje en volg 

daar dan de weg links (Hofstraat).   Op het einde links afslaan en de volgende baan rechts ingaan 

(Oostkouterlaan).  Voorbij de (moderne) kerk en voorbij de school wandelen en daarna de eerste 

straat links nemen (Sportstraat).  Op het einde van deze straat in de hoek rechts het pad ingaan 

en je komt uit aan een voetbalveld.  Hier net voor de verharde weg de Finse piste rechts volgen, 

in de haakse bocht niet verder volgen, maar rechts afslaan. Heel kort hierna zie je links de 

Kattebeek. 

Over deze beek het pad links er langs verder volgen en aan het eerste brugje links terug over de 

Kattebeek wandelen.  Eerst ga je voorbij het complex van tennnisclub de Witte Kaproenen en even 

verder voorbij het zwembad Palaestra.  De weg rechtdoor volgen (Berkenlaan) en op het einde 

links afslaan (Kastanjelaan).  Even voorbij de frituur, aan de bocht rechts meedraaien en op het 

einde van de weg links afslaan in de Centrumlaan.  Deze volgen tot het einde, daar rechts gaan 

tot aan de grote baan en hier aan de verkeerslichten oversteken. 

De weg rechtdoor verder volgen (Velostraat), het voetgangerstunneltje onder de spoorweg 

doorgaan en hier rechtdoor wandelen tot aan de grote baan.  Steek deze over aan het zebrapad en 

vervolg de weg links naast de kerk.  Voorbij de kerk rechts afslaan en rechtdoor zie je langs het 

water een wandelpad.  Dit pad volgen tot je aan de Leie uitkomt en hier rechts verder wandelen 

(Antoon van Paryspad).  Het grote gebouw aan de overkant van de Leie is het stadhuis Leiespiegel. 

Als je aan het einde van het pad komt (in de Tolpoortstraat) de brug links oversteken en dan rechts 

over het plein langs het water verder gaan (Kalkhofstraat).  De straat langs de Leie blijven volgen 

(Leiedam) en onder de brug doorwandelen voorbij de seniorenflats Leietop en de 

appartementen.  Ongeveer 50 meter voorbij de laatste appartementenblok, de straat links ingaan 

en onmiddellijk de weg rechts nemen (Pieter Kintstraat).  Op het einde rechts afslaan en even 

verder de weg links ingaan (Hulhagestraat). 



Aan het einde rechts langs de grote baan verder gaan en de eerste straat links ingaan (Ten 

Bosse).  Op het einde de weg rechts blijven volgen rond de gebouwen van bejaardenzorg St. 

Vincentius (let op alle straten noemen hier Ten Bosse).  Op het einde het wandelpad ingaan en 

aan de andere kant de weg verder volgen.  Op het einde rechts afslaan en rechtdoor gaan tot het 

einde (Leon Declerqstraat, langs de school VTI).  Aan de baan rechts gaan en deze volgen tot aan 

het rond punt (Kongoplein met de fontein).  De weg rechtdoor volgen, voorbij het oorlogsmonument 

langs het Schipdonkkanaal en verder onder de brug. 

Aan de Stadionlaan de weg langs het water blijven volgen en langs de parking ga je door een 

hekken de verharde weg op.  Je volgt de volledige buitenomloop van de Brielmeersen  tot het einde, 

eerst langs het Schipdonkkanaal en verder langs de Leie. (*)  Daar ga je opnieuw door een hekken 

waar je de weg verlaat en rechtdoor onder de brug terug naar de parking kunt gaan aan het 

beginpunt.  Even verder is het Museum van Deinze en Leiestreek, met een afdeling plastische 

kunsten en een afdeling volkskunde, en ook het Leietheater.  

  

Lengte wandeling : 10,2 km 

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

Uitbreiding ... zo lang of zo kort als je zelf wilt 
  

( * )  hier kan je verder uitbreiden met  'Wandeling de Brielmeersen'  
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KAART  en ROUTE   -   ' Groene Stadswandeling Deinze' 

        

      

 



FOTO'S   -   ' Groene Stadswandeling Deinze' 

 

  

  

Yachtclub en Yachthaven 

van Deinze 

  

  

Een mooie constructie 

"Kunstwerk" Van alle 

kanten anders  

  

 

Veel groen rond en tussen 

de verschillende 

sportcomplexen  

  

  

Deinze, een stad vol kunst 

en beeldhouwwerken 

  

  

Tunneltje onder de 

spoorweg, kruispunt van 

fiets- en wandelroutes  

  

  

Water en groen, op 

wandelafstand van het 

centrum van Deinze  

  

  

De achterkant van een 

stad 

  

  

Achter de kerk van 

Petegem-aan-de-Leie 

  

  

Hier wandel je dus 

gewoon tussen 

  

  

De Tolpoortbrug over de 

Leie 

  

  

Reynaert en Coppe, 

beeldhouwwerk (Chris 

Ferket)  

  

  

Wandelen langs de oevers 

van de Leie "Golden 

River" 

  

  

Residentie "Leiedam" 

veilig wonen in prachtige 

seniorenflats  

  

  

Deinze, al eeuwenlang de 

stad van graan, meel, 

bloem  

  

  

"Kasteel Ten Bosse" 

mooie vormen in buxus 

  

  

Fontein aan het 

"Kongoplein" 
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Links "de Leie" - Rechts 

"het Schipdonkkanaal" 

  

Altijd volk in de 

Brielmeersen 

  

Wandelpad langs de Leie 

naar het centrum van de 

stad 

 

  

Met hier het museum van 

Deinze en de Leiestreek 

www.guidodevliegher.be  
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