
Corona walk Zedelgem 5 

(4km, 10km of 16km) 

Uitgepijld van zaterdag 15 augustus – maandag 31 

augustus 

 

We zijn blij dat we voor deze 5e coronawandeling kunnen starten op het domein van de abdij van 

Zevenkerken en tevens doorgang werden verleend door de tuinen van de priorij van Bethanie. De 

zusters vragen wel om de wandeling te beëindigen op 31 augustus want vanaf de volgende dag 

logeren hier weer schoolgaande studenten. Het zal een zeer mooie uitstap worden die niet alleen 

door de 2 bovenvermelde privé-domeinen loopt want ook het domein van de  watermolenvijver en 

voor de langste afstand het kasteelpark van Loppem worden aangedaan. 

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

zaterdag 15 augustus tot en met maandag 31 augustus. 

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 : neem inlichtingen op www.wandelsportvlaanderen.be  

Op dit ogenblik : zonder begeleiders : groepen tot 10 pers. 

                              met 2 begeleiders : groepen tot 50p 

Deze wandeling werd goedgekeurd door de gemeente Zedelgem. 

Startlocatie 

Abdij van Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Brugge 

 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/


• Grote parking aanwezig 

• Geniet zeker voor of na je wandeling van een verfrissing of versnapering in de schitterende 

bistro waarvan de zeer uitgestrekte terras gelegen is in een prachtige boomgaard. Hier kan je 

tevens elke dag een dagschotel nuttigen voor 12,5€. 

Open : maandag :                12u tot 19u 

             dinsdag – zondag :  10u tot 19u 

Info : http://www.abdijzevenkerken.be/bistro/  

Beschrijving 

De huidige Benedictijnenabdij werd 

in 1898 hier opgericht en stuurde in 

de volgende jaren heel wat 

monniken naar Congo, China en 

India. Vanaf 1910 kreeg de 

abdijschool stilletjes aan vorm en 

groeide uit tot een school met 

naam en faam. Ook onze eigen 

Koning Filip studeerde aan deze 

abdijschool. 

Heden ten dage leven hier nog 25 

Benedictijnen. 

 

Deze keer zijn onze startborden te vinden op de ruime parking van het complex en sturen de 

wandelaars voor een rondje van ongeveer 2km door het domeinbos. Na het verlaten van dit 50ha 

grote boscomplex steken we de straat over en belandden meteen bij de watermolenvijver, een zeer 

mooie brok natuur. Op deze plaats werd reeds in 1562 een watermolen gebouwd, het verval van de 

Veldbeek was echter niet geweldig wat ervoor zorgde dat de molen geen lang leven beschoren was. 

Na een toertje rond de waterplas keert de 4km via de beroemde Keunewegel terug richting abdij 

terwijl de andere afstanden naar de grot van Emmaüs trekken. 

Deze grot bestaat uit kunstig gecreëerde 

rotspartijen die in 1874 werd opgericht na 

een genezing in Lourdes. 

We trekken nu richting Loppem, de 10km 

keert via de mooie tuinen van de priorij 

van Bethanie terug. Gelukkig kregen we 

van de zusters toestemming om tot 31 

augustus onze wandeltocht uit te pijlen 

door het mooie park op hun domein. 

 

 

 

http://www.abdijzevenkerken.be/bistro/


De wandelaars die kiezen voor de 

16km krijgen een fantastische 

stukje aangeboden. Ze doorkruisen 

rijkelijk de Engelse landschapstuin 

die rond het schitterende 

neogotische kasteel zijn aangelegd. 

Naast het kasteel ligt een 

eeuwenoud doolhof, een 

ingewikkeld labyrinth van rode en 

groen haagbeuken waar jong en 

oud het Noorden kan verkiezen. 

Probeer dit zeker eens uit! 

Na het bezoek aan het kasteelpark trekken we vervolgens samen met de 10km-stappers naar het 

park van Bethanie om vervolgens via de beroemde “keunewegel” opnieuw naar de abdij van 

Zevenkerken te trekken. 

 

Heel veel wandelplezier!!! 

 
 

Houdt rekening met volgende zaken : 

• Blijf 1,5m van elkaar. 

• 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 de medewerking van : 

                                                   
 

mailto:wim.verhelst@telenet.be


 

 


