
Corona walk Zedelgem 7 

(8 – 16 of 21km) 

Uitgepijld van zaterdag 3 oktober – vrijdag 30 oktober. 

 

Deze 7e coronawandeling gaat van start op het Pater Amaat Vynckeplein 

in het hart van Zedelgem. Hier, achter het gemeentehuis, bevindt er zich een ruime parking en er zijn 

enkele horecazaken alwaar je voor of na de wandeling je dorst kan lessen. Deze keer voorzien we 3 

afstanden, 8-16 en 21km waarvan de langste 2 tot in Beisbroek lopen. 

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

zaterdag 3 oktober tot vrijdagmiddag 30 oktober. 

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

Nationale veiligheidsraad. 

Deze wandeling werd goedgekeurd door de gemeente Zedelgem, gemeente 

Jabbeke & Stad Brugge. Eveneens verleende het agentschap Natuur & bos  

zijn medewerking. 

 

 

Startlocatie 

Pater Amaat Vynckeplein (achter het gemeentehuis), Zedelgem 

 



Routebeschrijving 

Na amper 300 meter 

bereiken we het nieuwe 

bufferbekken dat ervoor 

moet zorgen dat bepaalde 

wijken niet meer onder 

water komen te staan. Op 

houten wandelpaadjes 

overschrijden we deze zone 

die begraasd wordt door 

enkele schapen. We keren 

terug richting St-

Laurentiuskerk en wandelen 

langs de Plaatsebeek naar 

de Vloethemveldzate. Dit voormalig treinspoor neemt ons mee naar het prachtige Vloethemveld dat 

we van zuid naar noord doorkruisen. 

Bij het verlaten van deze pluk groen draaien de 2 langste afstanden af richting Snellegem terwijl de 

wandelaars die deelnemen aan de 8km via oa. de Stakedreef terugkeren naar Zedelgem.  

De 16 & 21km-stappers wandelen door Snellegem en bereiken snel het stedelijk domein Beisbroek 

met z’n prachtige dreven en fascinerend planetenpad. 

 
 
Het 98ha grote groendomein bestaat vooral uit beuk-en naaldbomen en herbergt de 

volkssterrenwacht “Cozmix”. Zonder twijfel is dit een schitterend wandelgebied. Hopelijk heb je ook 

aandacht voor het planetenpad dat een schaalmodel voorstelt van het zonnestelsel. De planeten 

worden voorgesteld door grandioze sculpturen van Jef Claerhout. 

Midden in het domein splitsen de 16 en 21km. De 16km blijft nog eventjes Beisbroek verkennen 

terwijl de 21km het Chartreuzinnenbos binnentrekt. De paden leiden langs de omwalde, 

Middeleeuwse site van verdwenen Kartuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne. Ze lopen ook 

door een heraangeplante hoogstamboomgaard van 2ha. Deze boomgaard bevat een collectie van 

170 vruchtbomen, samengesteld met oude rassen waaronder 75 soorten appels en 32 perenrassen. 

Bijna ongemerkt stappen de 21km-wandelaars domein Tudor binnen waarin het 20ste eeuwse kasteel 

meteen in het oog springt. We stappen eerst nog door de aanpalende kasteelbossen en tuinen 

vooraleer we aan het mooie kasteel komen. Verken hier zeker de sier-en kruidentuin! 

 



 

Na het verlaten van domein Tudor stappen we opnieuw Beisbroek binnen waar we samen de 16km 

aan de terugweg beginnen. De Diksmuidse Heirweg brengt ons wat dichterbij Zedelgem maar eerst 

wandelen we nog door het Ockerhout, een nieuw aangeplant bos. 

We krijgen nu de St-Laurentiuskerk in het vizier en dat betekend dat het einde van deze wandeling 

wenkt. In de zeer nabije omgeving van de start-en aankomstplaats zijn er enkele leuke café’s. Spring 

zeker eens binnen en doe ze de groeten van “Vier op een rij”. 

Organisatie 

 

In samenwerking met : 

                        

 


