Corona walk Zedelgem 8
(10-17km)
Uitgepijld van zaterdag 21 november – vrijdag 18
december

Terwijl we op zoek gingen naar een mooi parcours voor deze coronawandeling botsten we in het
Merkenveld op enkele overwoekerde en onbewandelbare wegels. Nader onderzoek leerde ons dat
het ging om een deel van het Bosleerpad dat al enkele jaren niet meer werd onderhouden. We
vonden dat bijzonder jammer en namen het initiatief om de gemeente te contacteren met de vraag
om deze prachtige wegels opnieuw toegankelijk te maken voor onze 8 ste coronawandeling. Na enkele
mailtjes en telefoontjes was de gemeente bereid om het schitterende pad langs de kronkelende
Kerkebeek te snoeien zodat de wandelaars kunnen genieten van een fantastisch stukje natuur. Na
wat problemen om een geschikte startlocatie te vinden konden we dank zij de eigenaars terecht op
de privé-parking van ’t Klokhof, waarvoor onze gemeende dank.
We vragen dat iedereen zich houdt aan de regels die opgesteld zijn door de Nationale
veiligheidsraad.
•
•
•

Maximum met 4 personen gaan wandelen
1,5m afstand tussen de wandelaars
Laat geen afval achter in de natuur

Startlocatie : ’t Klokhof, Zeedijkweg 20, 8210 Zedelgem

Routebeschrijving
Onze gele startborden zal je terugvinden op de parking van ’t Klokhof, deze leunt aan tegen de
prachtwegel die je meteen naar het Merkenveld stuurt.
www.klokhofloppem.be

Reeds van ver zie je het bos-en
recreatiegebied liggen, we
stappen het via de brede
verhoogde Bruggeweg binnen.
Algauw sturen de gele pijlen je
dwars door het bos, volg hier
goed de geel-zwarte lintjes want
nu volgt er een avontuurlijk
stukje. Plots bots je op de
Spinneweg die je naar het nieuw
opengestelde pad stuurt langs de Kerkebeek.
Geniet ten volle van
dit pas
opengestelde stuk
(hopelijk wordt deze
lange wegel na deze
coronatocht verder
onderhouden).
Nadat je het
bruggetje hebt
gedwarst volgen er
opnieuw enkele
spannende
bospassages waar je
de lintjes en fluopijlen goed in de
gaten moet houden.

Aan de rand van het bos splitsen de 2 afstanden, de 17km gaat nu de richting uit van de
Vloethemveldzate. Via deze leuke oude spoorwegbedding stappen we richting de drukke
Torhoutsesteenweg die we nu eventjes naar rechts moeten volgen. Ter hoogte van een boszone
slaan we deze in, we bevinden ons nu in “Ter Loo”.

Het goed “Ter Loo” heeft een
belangrijke rol in de geschiedenis van
Loppem en heeft in de loop der
eeuwen belangrijke veranderingen
ondergaan. Tijdens de 2eWO werd
het verkocht aan de priesters van het
Heilig Hart om nadien als
bezinningscentrum dienst te doen.
Onze wandeling kronkelt door de
mooie tuin met schapenweide
vooraleer we richting het
sportcomplex “De Groene Meersen”.
Enkele honderden meters later
passeren we “Hoeve-ijs Z”, een ambachtelijke ijshoeve (hopelijk is deze open want een ijsje gaat er
het ganse jaar in). Via een leuke single-track botsen we weer op de Vloethemveldzate die ons nu
richting doet terugkeren.
Een lange graswegel stuurt de wandelaars langs de achterzijde van het industrieterrein opnieuw
richting Merkenveld. Ter hoogte van het station slaan we net voorbij de sporen de wijk in die
aanpaalt aan het bosdomein.
Samen met de 10km ontdekken we verder die boscomplex. Langs verdoken en ongekende paadjes
vallen we van de ene verrassing in de andere. Opnieuw volgen we die ‘vergeten’ bospaadjes die we
via deze coronawandeling een nieuw leven willen inblazen.
Bijna ongemerkt wandelen we het natuurgebied “Doeveren” binnen alwaar 16 Galloway-runderen
grazen. De boswachter
vraagt dan ook
uitdrukkelijk om de houten
poortjes telkens te sluiten.
Midden in dit voormalig
adellijk gebied vinden we
een prachtig heidegebied,
dit alleen al is het
beschermen waard.
Misschien ontdekken jullie
tijdens de wandeling één of
meer van de andere
bewoners zoals de
wespendief, de
boommarter, de zwarte specht of de levendbarende hagedis.
Op het moment dat we Doeveren verlaten is het maar enkele honderden meters meer naar ’t
Klokhof.
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