
Corona walk Zedelgem 10 

(7,6 -14 -20km) 

Uitgepijld van zaterdag 16 januari – donderdag 28 

januari. OPGEPAST: Maar 2 weken uitgepijld!!! 

 

Voor de 10e coronawandeling trekken we naar de bossen ten noorden van Zedelgem. Alle 3 de 

afstanden lopen door een overdosis groen. Al naargelang de gekozen afstand stap je door Beisbroek, 

het Chartreuzinnenbos, Foreestbos, Tudor en het mooie Tilleghembos. Op politiebevel van stad 

Brugge mogen we de pijltjes jammer genoeg maar 2 weken laten hangen.  

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 

Parking Zeeweg-Tudor, Zeeweg, Brugge 

 

 

 

 

 



Routebeschrijving 

• 7,6km 
De wandelaars die deelnemen aan deze afstand mogen rekenen op een 100% onverharde 

omloop die geschikt is voor iedereen.  

Vanaf de eerste meter van deze 

tocht betreden we de bossen rond 

het kasteel Tudor. We stappen door 

de voormalige jachtgebieden van de 

Brugse elite en belanden zo in het 

prachtige Chartreuzinnenbos die de 

wandelverbinding vormt tussen 

Beisbroek en domein Tudor. Onze 

wandelroute passeert de 

voormalige site van het verdwenen 

Middeleeuwse 

Kartuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne. De prachtige graswegels leiden je dwars 

door een opnieuw aangeplante hoogstamboomgaard die bestaat uit oude rassen appels en 

peren. Hierna betreden we Beisbroek met z’n volkssterrenwacht en z’n planetenpad dat 

bestaat uit een hele resem machtig mooie beelden. 

Zonder meer is dit een formidabele 

wandeling die je door een zeer 

afwisselende boszone stuurt. De ene 

mooie dreef volgt de andere op 

totdat we kasteel Tudor zien 

opdoemen. De gele fluo-pijltjes 

sturen jullie langs het neogotische 

kasteel en door z’n tuin die 

aangelegd werd in Franse stijl. 

Net voorbij het kasteel bereiken we 

na 7,6 grandioze kilometers opnieuw 

de parking. 

 

 

• 14,2km 
Samen met de kleinste afstand vertrekken we door het domeinbos Tudor om na ongeveer 

1km via de Diksmuidse Heirweg richting Brugge te stappen. Een hele resem tegelpaadjes en 

leuke wandelpaadjes sturen ons naar het minder gekende Foreestbos. 

Een lange dreef stuurt ons dwars door dit gebied dat 

enkele jaren terug in handen kwam van stad Brugge. 

Merk ook de poel op met uitzicht op het kasteel 

Foreest. Deze doet  dienst als voortplantingsplaats 

voor de zeldzame vinpootsalamander die in de 

bossen rond Sint-Andries nog voorkomt. 



Wat verder, ter hoogte van het Chartreuzinnenbos, komen we op de omloop van 7km en samen 

stappen we richting Tudor en de parking waar het allemaal begon. 

• 20km 
Reeds bij de start gaat deze afstand er alleen vandoor en verkent het mooie provinciale 

domein Tilleghembos. Eerst stappen we door het Valkenbos dat in 2012 door Brugge werd 

aangekocht, een deel ervan werd bebost terwijl dat ander stuk beplant werd met 

hoogstamboomgaarden. 

Deze langste afstand verkent heel 

uitgebreid dit mooie domein. We 

stappen even langs de Kerkebeek die 

vanuit Zedelgem komt om wat later 

het schitterende omwalde 

neogotische kasteel “Tilleghem” te 

passeren. 

Hierna doorkruisen we de 

volkstuintjes en zetten koers richting 

de drukkere Torhoutsesteenweg. Via 

een lange dreef botsen we op de 

Diksmuidse Heirweg alwaar we 

samen met de 14km onze weg 

vervolgen door de groene long van 

Brugge. 

Organisatie 

 

In samenwerking met : 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


