
Corona walk Zedelgem 2 

(9km of 15km) 

Uitgepijld van zaterdag 13 juni – vrijdag 3 juli 

 

 

Tijdens deze 2de coronawandeling kan iedereen kiezen uit een volledig nieuw parcours van 9,2km en 

een omloop van 15,2km. Iedereen verkend het meest westelijke deel van het schitterende 

Vloethemveld, dit is het deel dat recentelijk werd opengesteld voor het publiek. Hoogtepunten zijn 

de barakkenstraat, een restant van het Brits concentratiekamp dat hier gevestigd was en de 

waterput, een schitterende uitzicht over een watervlakte waar de waterlelies bloeien. 

Diegenen die kiezen voor de 15km stappen door de Maskobossen.  

Deze wandeling is uitgepijld met gele fluo-pijlen met zwart logo en 

dit van zaterdag 13 juni tot vrijdagmiddag 3 juli. 

We vragen dat iedereen zich houdt aan de regels die opgesteld zijn 

door de Nationale veiligheidsraad. 

• Houdt 1,5m afstand tussen de verschillende personen die 

niet behoren tot hetzelfde gezin. 

• Groepen van max. 20 personen 

Deze wandeling werd goedgekeurd door de gemeenten Zedelgem & 

Jabbeke, door het agentschap “Natuur en Bos” en door 

“Natuurpunt”. 

 

Startlocatie 

 



Deze wandeling gaat van start op de zeer ruime parking POV langs de Diksmuidse Heirweg in 

Zedelgem. (voormalige kazerne). Dit was één van de startlocaties voor coronawalk 1. 

Beschrijving 

Vanop de parking steken we de 

straat over en wandelen de 

kasseiweg in. We nemen 

vervolgens de eerste grasweg 

links. Zo vertrekken we voor 

enkele prachtige kilometers 

door dit bosreservaat. 

Het Vloethemveld heeft een 

rijke militaire geschiedenis wat 

we tijdens deze tocht zullen 

ontdekken. Na een dikke 2km 

stappen krijgt iedereen de kans 

om deze tocht met 800 meter te verlengen door heen en terug te stappen naar de 

“waterput”. Deze extra meters zijn een dikke aanrader want je passeert langs de 

“barakkenstraat” die tijdens de 2e WO dienst deden als verblijfplaats voor de vooral 

Baltische en Duitse krijgsgevangenen. Op het einde van de wegel bots je op een uitkijkpunt.  

Ga zeker de constructie 

binnen en geniet op het einde 

van een schitterend uitzicht 

over een spiegelende 

waterplas met (bloeiende) 

waterlelies en tientallen 

soorten vogels. 

Deze extra 800 meter (heen 

en terug) is goed aangeduid 

en zeker een grote must. 

Zeker doen!!! 

 

De route loopt op schitterende veldwegels verder rond het voormalige militaire domein 

totdat je na 4,2km kan kiezen tussen het parcours van 9 & 15km. De 9km blijft door bossen 

de grens van het Vloethemveld volgen terwijl de 15km noordwaarts trekt; richting de 

Maskobossen.  

Via de met beuken afgebakende ‘Langedreef’ stap je de fraaie Maskobossen binnen. Onze 

route slingert op leuke dreven en slingerende smalle paadjes dwars door deze pluk groen. 

Aan dit bijzonder fraai stukje komt er ter hoogte van het Jabbeekse kerkhof een einde. 

 



We keren nu op onze stappen terug en zien in de 

verte al opnieuw het Vloethemveld liggen. Net 

voordat we de bossen inwandelen pikken we de 

9km op die van rechts komt. 

Samen slaan we de eerste dreef links in en 

stoten enkele honderden meters verder op de 

heidetoren. Beklim zeker deze metalen 

constructie die je opnieuw een panorama 

aanbiedt om U tegen te zeggen. 

 

Vanaf dit punt is het nog juist 4km stappen. Mooie 

statige dreven wisselen nu af met grazige paadjes 

die je het mooiste presenteren van dit machtige 

bosreservaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We hopen natuurlijk dat iedereen genoten heeft van deze wandeling die tot stand kwam in 

samenwerking met de gemeenten Zedelgem & Jabbeke, met het agentschap voor “Natuur & 

Bos” en Natuurpunt. 

Houdt rekening met volgende zaken : 

• Blijf 1,5m van elkaar. 

• Groepen mogen met max. 20p wandelen. 

• Draag zorg voor de natuur van Zedelgem & Jabbeke 

• Honden aan de leiband in bos en natuur. 

• Geen afval achterlaten aub. 

• Als er problemen zijn met de bewegwijzering, laat ons dit weten op 0475/326446 of 

via mail : wim.verhelst@telenet.be  

Een organisatie van : 

 
 

Met dank aan : 
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