
Corona walk Zedelgem 3 

(9km of 12km) 

Uitgepijld van zaterdag 4 juli – vrijdag 24 juli 

 

 

Tijdens deze 3e coronawandeling kan je kiezen uit een parcours van 9,2km of 11,5km. We verkennen 

deze keer het prachtige groendomein Merkemveld-Doeveren. Starten kan deze keer aan café 

Brueghelhof (pal aan het station) alwaar je voor of na de wandeling op de terras van een 

welgekomen verfrissing kan genieten (OPGEPAST! Woensdag gesloten) 

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

dit van zaterdag 4 juli tot vrijdagmiddag 24 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 mogen maximaal uit 50 personen bestaan 

Deze wandeling werd goedgekeurd door de gemeenten Zedelgem & 

Natuurpunt. 

 

 

 

Startlocatie 

Café Breughelhof, Ruddervoordsestraat 44, Zedelgem 

Parkeren kan: 

• Parking naast café 

• Parking station 

• Parkeren kan in 

Pierlapont. 

 

Startbord hangt op 

parking naast café. 



 

Beschrijving 

Vanaf de parking steken we links de baan over richting de sporen. Nadat je eventjes de spoorweg 

hebt gevolgd leidt een wegeltje een woonwijk in. Via onder andere een S-vormige graswegel 

bereiken we het natuurgebied ‘Merkenveld-Doeveren’, 2 aanpalende groenzones met elk hun eigen 

karakter. Merkenveld is 

een gemeentelijk bos-en 

recreatiegebied van 

20ha dat op het einde 

van 18de eeuw werd 

bebost door een adelijke 

familie. Het aanpalende 

‘Doeveren’ bestaat uit 

kleine heidegebiedjes, 

vennen, bos en grazige 

weides alwaar de 

vriendelijke Galloway-

runderen het gras kort 

houden. 

 

Het eerste stuk van de route loopt langs mooie dreven en verassend kronkelende wegeltjes waarna 

   

je dwars door een weide wordt gestuurd. Vanaf dit punt ben je in Doeveren, hier is afwisseling troef. 



Vooral de route van 9km verkent heel uitgebreid dit natuurdomein terwijl de 12km route via de 

leuke ‘Keunhekkendreef’ het bos verlaat. Deze laatste kiest voor een landelijke omloop richting 

Veldegem, hierlangs springt vooral de rode bakstenen OLV van Lourdes kapel in het oog. Eens je het 

kerkhof gepasseerd bent voert een spiksplinternieuw wegeltje je opnieuw naar café Breughelhof. 

Wie kiest voor de 9km wandelt verder door het Merkenveld, we stappen pal langs het privé-

kasteeldomein Baesveld en het jeugdverblijf Hopper. Op het moment dat je het bos verlaat is het  

maar enkele honderden meters 

meer tot aan onze eindlocatie 

waar je kan genieten van een 

verfrissing. Er bevindt zich een 

terras aan de achterzijde. 

 

 

 

 

 

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

samenwerking met de gemeente Zedelgem en Natuurpunt Zedelgem. 

Houdt rekening met volgende zaken : 

• Blijf 1,5m van elkaar. 

• Ter hoogte van de weide waar de Galloway-runderen grazen : poortjes sluiten aub! 

• Groepen mogen met max. 50p wandelen. 

• Draag zorg voor de natuur van Zedelgem 

• 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 : 

     

mailto:wim.verhelst@telenet.be


 

 

 


