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Wandelen van Deinze naar Tielt via GR-paden 

 

Deze wandeling brengt je van de Brielmeersen van Deinze naar het station van Tielt, een 

treinstapper van 22 km langs GR-paden. 

GR-paden zijn wandelroutes over lange afstand. Je kan ze volgen met behulp van wit-rode of geel-

rode markeringen, een gps of topo-gids. Ze zijn zelden de snelste route van A naar B, wel steeds de 

meest aantrekkelijke. GR-paden loodsen je mee naar prachtige landschappen en dorpen met een 

ongekende charme. Je stapt zoveel mogelijk over onverharde paden en wegen. Een GR-tocht doet je 

streken en plaatsen ontdekken waar je anders aan voorbij gaat.  

GR-wandelen brengt je een betoverende ervaring van het onderweg zijn door een steeds veranderend landschap.  

Meer info over onze werking en onze routes vind je op www.groteroutepaden.be 

Deze wandeling start in de Brielmeersen van Deinze. Via de Markt en het Kaandelpark bereik je het 

Schipdonkkanaal. Aan de andere kant van het water wijk je af richting een prachtig natuurgebied 

langs de Oude Leie. De Lorenzobrug is een baken in het landschap. Voorbij Grammene doorkruis je 

de vallei van de Vondelbeek en in Wontergem word je begroet door Lucien Buysse. De onverharde 

paden volgen elkaar op en de Meikensbossen zorgen voor de nodige afwisseling. Zo kom je op de top 

van de Poelberg en langs de Lourdesgrot. Nog even door het Poelbergbosje en het station van Tielt is 

al in zicht. 

Aan het station van Tielt neem je dan de trein terug naar Deinze (het station van Deinze ligt op 800 m 

van de kerk). 

Overzichtskaart van de wandeling (22 km): 

 

 

http://www.groteroutepaden.be/
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Tussen de Markt van Deinze en de Poelberg in Tielt is deze wandeling gemarkeerd met de wit-rode 
streepjes van de GR 128 Vlaanderenroute. De aanlooproutes (tussen de Brielmeersen en de kerk 
van Deinze enerzijds en tussen de Poelberg en het station van Tielt anderzijds) zijn niet 
gemarkeerd. 
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Brielmeersen – Kerk van Deinze (700 m) Start -> (A) 
 

 
 
Je gaat vanaf het beursevenement (Start) naar de uitgang van het domein. Ga onder de ring rond Deinze door, 
de Leie aan je rechterhand, parkings aan je linkerhand (Lucien Matthijsstraat). Op het einde ga je rechtsaf in de 
Brielstraat. Op het volgende kruispunt ga je linksaf naar de kerk van Deinze (A) toe. Vanaf hier volg je de wit-
rode markering van de GR 128 (rechts ga je over de Tolpoortbrug richting station).  

 
 

DE LEIE 

“De Leie is de schoonste rivier van Vlaanderen en de glorierijkste ook”, zo beschreef de dichter Karel 

van de Woestijne begin 20ste eeuw de ‘gouden rivier’. De 202 km lange rivier ontspringt in de Noord-

Franse heuvels van Artois. Tussen Armentières en Wervik vormt de rivier over 24 km de Belgisch-

Franse grens. De Leie vloeit dan langs Kortrijk en Deinze naar Gent waar ze in de Schelde uitmondt. 

Bijna heel de Belgische loop van de Leie werd in de loop der jaren gekanaliseerd, een ingreep in het 

natuurlijke landschap die bovendien ook het zelfreinigend vermogen van de oorspronkelijk sterk 

kronkelende rivier nadelig beïnvloedde.   
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Kerk van Deinze – Lorenzobrug Grammene (4,7 km) (A) -> (B) 
 

Aan de kerk van Deinze (A) ga je rechtdoor en stap je 

over het langgerekte marktplein, Markt. Tussen 

huisnummers 94 en 96A ga je links, door de 

onderdoorgang. Sla op het einde, aan het witte hek, 

rechtsaf op het betonpad. Volg het eerste zijpad naar 

links en aan de brug neem je links de trappen. Boven op 

de brug ga je rechts en je steekt het Schipdonkkanaal 

over. Aan de overkant neem je de trappen rechts naar 

beneden. Ga op het jaagpad rechts, het water aan je 

linkerhand. Na 700 m, aan een driehoekig pleintje, volg 

je de betonweg die naar rechts afbuigt. Hou links aan op 

de eerste splitsing en 40 m verder hou je nogmaals links 

aan. Circa 50 m verder ga je links door een hekje een 

natuurgebied in. Volg dit pad langs de Oude Leie 2,5 km. 

Vlak voor de metalen spoorwegbrug, de Lorenzobrug 

van Grammene (B) ga je rechtsaf en onmiddellijk linksaf, 

zo over de brug. 

 

LORENZOBRUG VAN GRAMMENE 

Deze spoorwegbrug over de Oude Leie is een 

vierendeelbrug (naar de architect Arthur 

Vierendeel die dit type vakwerk uitwerkte) en 

werd gebouwd in 1922. De constructie gebeurde 

op dezelfde manier als de Eiffeltoren, losse 

profielen werden met 80.000 klinknagels 

aaneengeklonken. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog werd de brug tweemaal vernietigd, 

in 1940 door het Belgische leger en in 1945 door 

de terugtrekkende Duitse troepen. De 

spoorwegbrug was tijdens de oorlog van Duits 

belang om materiaal te vervoeren voor de bouw 

van de Atlantikwall aan de kust. De spoorwegbrug 

werd in 1945 hersteld. In 1992 kondigde de NMBS 

de sloop van de brug aan. Men wilde een nieuwe 

betonnen brug plaatsen, maar dan zonder 

oversteek voor fietsers en voetgangers. Na protest 

kwam de NMBS op haar beslissing terug. 

Sindsdien heet de brug ‘Lorenzobrug’, als 

eerbetoon aan haar redder, Laurent ‘Lorenzo’ 

Vanhaesebroeck. 
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Lorenzobrug Grammene – Wontergem (4,5 km) (B) -> (C) 

 

Stap over de Lorenzobrug van Grammene (B) en kies op het einde scherp links een smal pad. Op het einde links, 

onder de brug door. Je volgt de Oude Leie nog 1 km. Hou op het einde rechts aan. Aan een onverharde parking 

(aan de grote baan) ga je rechts en je neemt onmiddellijk het pad rechts, Natte Meersen. Je volgt de Oude Leie 

500 m aan de andere oever en stapt voorbij een voormalige vlasroterij. Neem voorbij het kerkhof van Grammene 

het pad rechtsaf en op het einde linksaf. Steek de verkeersweg over en ga rechtdoor. Sla op het einde rechtsaf. 

Op de viersprong met een kapelletje en centraal een vredeslinde neem je de weg die naar rechts afbuigt, 

Grijsbulckstraat. Neem de eerste links, Zavelstraat. Na 150 m neem je naast huisnummer 11 het pad rechtdoor. 

Ga op het einde rechtdoor en neem voorbij huisnummer 12 het pad rechtdoor. Aan de overweg ga je 

schuinrechts op een veldweg, Den Duiker. Na een linkse en een rechtse bocht ga je in de volgende linkse bocht 

rechtsaf door de vallei van de Vondelbeek. Je volgt een knuppelpad. Volg verder langs de spoorweg. Op de 

asfaltweg ga je rechts. Aan de overweg ga je linksaf en je wandelt tot aan de kerk van Wontergem (C). 

 

VLASROTERIJ IN DE LEIE 

Aan de kerk van Grammene vind je de voormalige vlasroterij Van Damme met nog bewaarde betonnen 

bekkens. Roten is het blootstellen van het vlas aan water, zodat de vezels vrijkomen om te gebruiken in de 

textielindustrie. Het roten gebeurde tot 1943 in de Leie, met haar kalk- en ijzerarme samenstelling uitermate 

geschikt, maar werd toen verboden omdat het enorm vervuilend en ook hinderlijk voor de scheepvaart was. 

VONDELBEEK 

Het betonnen spoorwegbrugje over de Vondelbeek werd in 1940 door het terugtrekkende Belgische leger 

opgeblazen, maar werd snel herbouwd door de bezetter. In het beton kan je hiervan nog de inscripties lezen. 
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Wontergem – N459 Aarsele (3 km) (C) -> (D) 

 

Sla voorbij de kerk van Wontergem (C) onmiddellijk rechtsaf. Volg na 100 m linksaf, Stroomkesstraat. Sla op de 

betonweg, aan een metalen beugel, rechtsaf en neem 50 m verder een pad linksaf. Je steekt het speelveld 

schuinrechts over en aan de overkant ga je in de haakse bocht rechtsaf. Op het einde van de betonweg ga je 

linksaf op een pad. Ga steeds rechtdoor tot aan een GR-wandelboom, ter hoogte van een overweg. Ga rechtdoor, 

Tabakstraat. Na 250 m sla je rechtsaf, blijft de Tabakstraat. Negeer de doodlopende Kattesteertstraat van rechts. 

Sla na circa 200 m het pad links in. Op een splitsing van paden ga je linksaf en je volgt tot aan de Stationsstraat 

of N459 in Aarsele (D). 

 

LUCIEN BUYSSE IN WONTERGEM 

Flandrien Lucien Buysse, geboren in Wontergem in 1892, won vijf etappes in de Ronde van Frankrijk en was 

eindoverwinnaar in 1926. Na zijn wielercarrière opende hij een café dat hij Aubisque noemde, naar zijn mooiste 

overwinning. In 2003 werd aan de kerk van Wontergem een bronzen beeld onthuld, waarbij de renner lijkt weg 

te rijden uit een zwaar blok graniet, verwijzend naar wat tourbaas Desgrange ooit schreef: “…die op ons de 

indruk maakte van een enorm blok graniet, waarop de vernietigende golven steeds opnieuw te pletter 

sloegen”.  

isabe
Getypte tekst
C

isabe
Getypte tekst
D

isabe
Ovaal

isabe
Ovaal

isabe
Lijn

isabe
Lijn



    7/9 

   

N459 Aarsele – De Poelberg (5,8 km) (D) -> (E) 

 

Je dwarst de N459 in Aarsele (D) en neemt onmiddellijk een veldweg links (met een gracht aan je linkerkant). Sla 

op het einde linksaf (Appelstraat). Volg na 350 m links mee (Pontbrouckstraat). Op een splitsing ga je rechts, 

Goedlevenstraat. Laat de Bamstraat links liggen. Op een splitsing hou je links aan, Katteknok, en op een kruising 

rechtsaf (Ankelaarstraat). Neem tegenover huisnummer 41 linksaf het kiezelpad. Stap over de lage houten bareel 

en ga schuinlinks de Meikensbossen in. Ga voorbij een kleine poel linksaf. Op het einde rechtsaf op de grindweg. 

Aan de woning rechtdoor, langs de bareel. Onmiddellijk na een linkse bocht hou je aan het insektenhotel links 

aan. Laat de Theo Vitsedreef rechts liggen en ga rechtdoor, tussen twee kleine poelen door. Na een flauwe S-

bocht neem je het eerste graspad rechtsaf. Negeer een zijweg links en rechts en ga op het einde linksaf (en volg 

dus niet schuinrechts). Je volgt een bocht naar rechts. Ga langs de houten bareel rechtdoor en volg 

achtereenvolgens een linkse en rechtse bocht. Op het einde steek je de Marialoopstraat over. Ga rechtdoor, 

Dentergemstraat, en neem de eerste links, Woestijnbosstraat, tot voorbij de Poelbergmolen. Ga rechtdoor tot 

aan het bezoekerscentrum De Poelberg (E). 

 

MEIKENSBOSSEN  

Sinds het Vlaams Gewest eigenaar werd van het eeuwenoude Vijverbos, wordt dit ganse groengebied ‘de 

Meikensbossen’ genoemd, naar een vermelding op de Sanderuskaart van 1641. In de 19de eeuw raakten de 

omliggende bossen versnipperd. Door de gestage kap voor brandhout tijdens de twee wereldoorlogen en door 

ontginningen ten voordele van landbouwgronden, slonk het bosgebied tot een schamele 5 ha. Het Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB) kocht tussen 2000 en 2010 46 ha grond. Het domein bestaat uit bosgebied, een 

zaadboomgaard, weiland en braakliggende stukken en wordt jaarlijks verder ingericht. 
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De Poelberg – Station van Tielt (3,4 km) (E) -> (Einde) 

 

Sla aan het bezoekerscentrum Poelberg (E) linksaf, langs de Lourdesgrot, en neem meteen de eerste 

rechtsaf. Je volgt vanaf hier niet langer de wit-rode markeringen. Op het einde sla je rechtsaf in de 

Bergstraat. Na 250 m ga je rechtsaf. Ga door een houten poortje en het Poelbergbosje. Voorbij een 

tweede poortje sla je linksaf, Mankemerriestraat. Voorbij een haakse bocht naar links neem je de 

volgende rechtsaf, Mankemerriewegel. Steek op het einde de steenweg over en neem het fietspad 

linksaf. Neem vervolgens het eerste asfaltpad rechtsaf. Op het einde neem je op de steenweg 

rechtsaf. Neem de tweede links, Korte Weg en op het einde rechtsaf in de Bedevaartstraat. Ga 

rechtdoor tot aan het station van Tielt (Einde). 

POELBERG en POELBERGMOLEN 

De Poelberg biedt een prachtig uitzicht op de stad Tielt en de Mandel-Leievallei. Op de top van de Poelberg 

bevindt zich het bezoekerscentrum, een voormalig klooster van de Zusters van het Geloof, ook wel ‘De Hoop’ 

genoemd, met aanpalend aanvankelijk een kantklosschool, later een basisschool. Uit de kantklosruimte 

ontstond een kapel die omgevormd werd tot streekmuseum. De Lourdesgrot werd gebouwd in 1938 en is één 

der fraaiste Lourdesgrotten van het bisdom en het drukstbezochte bedevaartsoord van Tielt. 

De oudste vermelding van de Poelbergmolen dateert van 1668 maar de huidige houten staakmolen werd 

opgetrokken in 1726. Tijdens WO II had de molen enorm te lijden onder oorlogsgeweld maar werd nadien toch 

hersteld. De molen bleef tot circa 1970 in bedrijf. Toen de molen in 1980 eigendom werd van de stad Tielt, 

verkeerde hij in erg vervallen toestand. Na restauratiewerken is hij sinds 1993 opnieuw maalvaardig. 
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TERUG NAAR HET STARTPUNT IN DEINZE 
  
Aan het station van Tielt kan je de trein naar Deinze nemen. De aanlooproute van het station naar de kerk van 

Deinze is 800 m (Tolpoortstraat). 
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