Corona walk Zedelgem 4
(5km, 10km of 17km)
Uitgepijld van zaterdag 25 juli – vrijdag 14 augustus

Onze 4e coronawandeling gaat deze keer van start vanuit Veldegem want het startbord hangt op de
parking van sportcomplex ‘De Bosserij’. We kozen deze keer voor 3 afstanden die achtereenvolgens
het Plaisiersbos, het Hoogveld en voor de langste afstand een stukje van Doeveren zullen aandoen.
Deze wandeling is uitgepijld met gele fluo-pijlen met zwart logo en
dit van zaterdag 25 juli tot vrijdagmiddag 14 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 mogen maximaal uit 50 personen bestaan
Deze wandeling werd goedgekeurd door de gemeente Zedelgem en
Natuurpunt.




Honden ALTIJD aan de leiband in de natuurgebieden
Geen zwerfvuil achterlaten
De paden niet verlaten aub!

Startlocatie
Parking sportcomplex ‘De Bosserij”, Acaciastraat 31, Veldegem.

Beschrijving
We verlaten de parking van het
sportcomplex naar links om kortelings
daarna met alle drie de afstanden het
Plaisiersbos binnen te wandelen. Dit
gebied beslaat 22ha en is vooral bebost
met beuk en eik. Het beschikt over leuke
wandelpaden en dat zullen we meteen
ontdekken.
De inwoners van Veldegem zijn tot op
heden nog bekend als het ‘krakkevolk’.
Ze kregen hun naam doordat de
veelvoorkomende struikhei in de buurt
ook wel ‘krakke’ werd genoemd. Deze werd in de herfst gekapt en na droging gebruikt als brandstof
of dakbedekking. Tevens leende de ‘krakke’ zich ideaal voor het vervaardigen van veegbezems.
Na een uitgebreide verkenning van dit mooi stukje bos keren we terug richting de Veldegemse
voetbalvelden. De 5km-stappers wandelen door het complex terug naar de parking waar alles begon.
Diegenen die kiezen voor de 10 of 17km wandelen verder naar het prachtige ‘Hoogveld’, een
boscomplex dat voor een groene verbinding zorgt tussen Torhout en Brugge.
De laatste jaren heeft men heel wat
aanpassingswerken doorgevoerd in dit
gebied. Er werden 5 poelen gegraven
om de salamander opnieuw naar hier te
lokken en er werden 1ha oude
fruitboomrassen aangeplant. Tevens
werden aanpalende weilanden
opgekocht en recentelijk bebost.
Kortom, dit is een wandelpareltje in
wording.
De 10km maakt hier een leuke lus en
keert vervolgens terug naar ‘De
Bosserij’.
Voor de wandelaars die kozen voor de 17km staat er nog een derde groenzone op het programma
want deze stappen via de leuke Keunhekkendreef Doeveren binnen. Dit gebied deden we tijdens de
vorige coronawalk al eens aan maar het gebied is zo mooi dat we er opnieuw voor kozen om
hierdoor te stappen. Na deze doorgang dwarsen we de A17 om nadien via rustige stapwegeltjes
terug te keren naar het Hoogveld. Enkele statige dreven brengen ons nu terug naar het sportcomplex
alwaar we de wandelschoenen kunnen afdoen.

Veel wandelplezier!
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