
Corona walk Zedelgem 9 

(9 -15 -24km) 

Uitgepijld van zaterdag 19 december – vrijdag 15 

januari. 

Drankenstand en toilet aanwezig op startlocatie. 

Na een overdosis aan bossen in de vorige coronawandelingen kiezen we nu voor een landelijke 

omloop. Vertrekkende vanuit Aartrijke sturen we de wandelaars deze keer noordelijk richting het 

mooie natuurgebied “De Hoge dijken”, misschien beter gekend als Roksemput. Daarnaast 

doorkruisen we de Maskobossen in Zerkegem en het westelijk gedeelte van het Vloethemveld. Voor 

deze tocht hebben we andere keuzes gemaakt; de kortste afstand volgt voor 98% verharde en rustige 

baantjes. Tevens was er vraag naar een lange omloop, zodoende creëerde Chris een mooie 24km die 

door 3 prachtige natuurgebieden kronkelt. We zijn blij dat we mogen starten op de rustige parking 

van speeloase “De Wonderlamp” waarvoor onze oprechte dank! 

Ook nu bevinden we ons nog in het coronatijdperk daarom vragen we met aandrang om de 

vooropgestelde veiligheidsregels strikt te volgen: 

• Maximum met 4 personen gaan wandelen 

• 1,5m afstand tussen de wandelaars 

• Laat geen afval achter in de natuur 

Startlocatie :  “DE WONDERLAMP”, Dorpwegel 4, Aartrijke 

 



Routebeschrijving 

Onze gele startborden vindt je deze keer terug op de parking van speeloase “De Wonderlamp”, het 

speelmekka van de Zedelgemse jeugd. 

www.dewonderlamp.be  

Vanop de parking sturen de gele fluo-pijltjes jullie 

via tegelpaadjes en binnendoortjes naar de 

Zeeweg. Zonder dat je het beseft wandel je hier op 

een brok geschiedenis want de Zeeweg is het oude 

tracé van een Romeinse Heirweg die van 

Oudenburg kwam. Wat verder splitst de 9km af en 

kiest voor de landelijke Boterweg. Even later, in 

een bocht, passeer je de kapel “Onze-Lieve-Vrouw 

Onbevlekt Ontvangen”. Dames, opgepast als je hier passeert!!! 

Samen met 24km wandelt de 15km verder noordwaarts tot aan de zeer mooie Boskapel die zich op 

het grondgebied van Bekegem bevindt.  

 

Nadat de 15km is afgesplitst trekt de 24km verder naar Bekegem en 

het mooie natuurgebied “Hoge Dijken”. Deze plas ontstond door 

zandwinning voor de aanleg van de autoweg Jabbeke-Veurne en 

ontwikkelde zich al snel tot voedsel-en rustplaats voor heel wat 

trekvogels. We stappen niet helemaal rond de “Roksemput” maar 

kiezen voor enkele landelijke wegen die naar de schitterende Maskobossen leiden. 

Zalige wegeltjes zoeken hun weg door deze 

mooie pluk groen en doen ons genieten van de 

natuurpracht. Net voordat we het Vloethemveld 

betreden komt de 15km aansluiten en samen 

wandelen we door dit mooie stuk. Deze 

wandelzone leunt aan tegen het voormalige 

militair domein waar zich tijdens WOII een 

concentratiekamp bevond. Na het verlaten van 

het Vloethemveld pikken we de 9km-stappers op 

en gezamenlijk wandelen we richting Aartrijke-

dorp alwaar we een einde breien aan deze 

wandeltocht. 

 

 

http://www.dewonderlamp.be/


Organisatie 

 

In samenwerking met : 

                        

  

 

 

 

 

 


