
Wandeling 'Beide Leernes'.  

Lengte 6,9 km   -   uitbreiding tot 9,5 km 

KENMERKEN VAN DEZE WANDELING 

* hoofdzakelijk midden in de natuur * 

* bijna volledig over verharde paden * 

* door de dorpskernen van twee Leernes * 

* mits alternatieve weg - ook geschikt voor kinderfiets, rolstoel of kinderwagen * 

BESCHRIJVING  -   Wandeling 'Beide Leernes' 

Start in Bachte-Maria-Leerne, aan de parking in de Ooidonkdreef.   

Vanaf de parking de dreef links ingaan, langs café-restaurant 'De Sterre' en aan de andere kant 

zie een bord met info over 'Baziel De Craene'.  Op het einde kom je aan de Leernsesteenweg, hier 

rechts afslaan. Verder de eerste straat rechts (Smissestraat) nemen en na ongeveer honderd 

meter de wegel aan uw linkerzijde ingaan.  De wegel tot het einde rechtdoor blijven volgen en 

hier dan links naar omhoog gaan. 

Aan de grote baan (Burgemeester van Crombrugghelaan) rechts afslaan en wandel tot aan de 

groene brug, met de yachthaven van Leerne.  Kom terug en net vóór het huis aan de groene brug 

een klein wegeltje rechts naar beneden ingaan.  (Soms is er moeilijke doorgang --- het wegeltje 
wordt niet altijd goed onderhouden --- als alternatief wandel je dan verder tot aan het rondpunt.  
Aan het rondpunt de baan oversteken, daar dan rechts verder wandelen, en de eerste straat 
links, Engelhoek, ingaan).  Als je aan de grote baan komt, deze schuin naar rechts oversteken en 

de Engelhoekstraat ingaan.  De eerste straat rechts voorbij wandelen, en dan aan het kruispunt 

de weg rechts nemen (Kasteelstraat).  Even verder wandel je dan voorbij het kasteel 

'Crombrugghe'. 

Voorbij dit kasteel de eerste weg links nemen (Blauwepoortstraat) en op het einde links de 

Moerstraat ingaan en tot het einde volgen. 

Je komt dan aan de grote baan (Damstraat) en deze links volgen.  De eerste straat rechts 

(Molenhuisstraat) ingaan, aan de verkeerslichten de grote baan oversteken en op het einde 

rechts afslaan (in de het dorp van Bachte-Maria-Leerne).  Nu tussen café 'De Klok' en café 'In 

den Appel' het kleine straatje links ingaan, tot aan de kerk.  Langs de kerk wandelen en aan de 

overkant het kerkhof weer verlaten.   

Hier rechts de Ooidonkdreef ingaan en even verder terug aan het beginpunt. 

( * )  uitbreiding naar het kasteel 'Ooidonk' 

( ** ) uitbreiding door de Leimeersen   
  

Lengte wandeling : 6,9 km 

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

Met uitbreiding (*) en (**) : 9,5 km 
  

( * )  als je de dreef verder volgt ga je door de 'Blauwe Poort' naar het kasteel 'Ooidonk'.  Hier dan 
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.  

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

    



KAART  en ROUTE  -   Wandeling 'Beide Leernes' 

  
      

  
 

 



FOTO'S  -   Wandeling 'Beide Leernes' 

 

 
 

Hier woonde en werkte 
Baziel De Craene 

 

 
 

Kunst is nooit ver weg in 
Bachte-Maria-Leerne 

 

 
 

Leernebrug over de Leie 

 

 
 

Yachthaven van Leerne 

 

 
 

Bachte-Maria-Leerne, één 
van de elf dorpen van 

Deinze 

 

 
 

Sint-Martinuskerk in Sint-
Martens-Leerne 

 

 
 

Sint-Martens-Leerne, één 
van de elf dorpen van 

Deinze 

 

 
 

Mooi bewaarde hoeve in St-
Martens-Leerne 

 

 
 

Het kasteel "Crombrugghe" 
is nog bewoond 

 

 
 

Straatje nog in originele 
staat 

 

 
 

Onze-Lieve-Vrouw en Sint-
Jan kerk in Sint-Maria-

Leerne 

 

 
 

Interieur van de kerk O-L-
Vrouw en St-Jan 

 

 
 

Detail van het houtsnijwerk 
van de preekstoel in Sint-

Maria-Leerne 

 

 
 

Koeien, een Belgisch 
trekpaard en ook een reiger 

in de weide 

 

 
 

De toegang tot het kasteel 
van Ooidonk 

 

 
 

"Goed te Reables" een 
boerderij in de Ooidonkdreef 

www.guidodevliegher.be  
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