Corona walk Zedelgem 6
(9km of 12km)
Uitgepijld van zaterdag 5 september – vrijdag 2
oktober.

Tijdens deze 6e coronawandeling kan je kiezen uit een parcours van 9km of 11,5km. Vertrekkende
vanuit Loppem verkennen we achtereenvolgens het prachtige kasteeldomein, het Smisjesbos, het
Magdalenagoed en een deel van Tillegembos. Starten kan deze keer op het dorpsplein van Loppem.
Deze wandeling is uitgepijld met gele fluo-pijlen met zwart logo en dit van
zaterdag 5 september tot vrijdagmiddag 2 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 & Stad
Brugge. Eveneens verleende het agentschap Natuur & bos en de provincie
zijn medewerking.

Startlocatie
Dorpsplein, Loppem. (ruime parking)
Het startbord zal je terugvinden in de buurt van de kerk en van café Sint-Elooi, Dorp 11, Loppem.
Spring na je wandeling zeker eens binnen in deze authentieke herberg. Open woensdag-zaterdag
vanaf 15u, zondag vanaf 11u. Gesloten op maandag en dinsdag.

Beschrijving
Langs een doorsteekje verlaten we het dorpsplein en zien spoedig de oude pastorie uit 1757. Net
ervoor brengt een smal wegeltje ons algauw naar het kasteeldomein van Loppem. De wandelaars van
de 16km konden tijdens de vorige coronawandeling hiermee al kennis maken maar dit prachtig
neogotisch kasteel mogen de andere wandelaars nu ook aanschouwen.
We maken een rondje door het zeer mooie
landschapspark en trekken daarna verder richting
Brugge. Een stukje langs een invalsweg kunnen we
niet vermijden maar algauw duiken we het
“Smisjesbos” in. Deze pluk groen bestaat vooral uit
Corsicaanse dennen en misschien kan je wel proeven
van de plaatselijke specialiteit : de braambessen. Het
“smisjesbos” behoord tot het Magdalenagoed dat
een lange geschiedenis kent. Vroeger was hier een
instelling voor lepralijders maar pas in 1931 werd dit
gebied bebost.
Geniet hier zeker van de leuke wandeldreven en stap
via het Magdalenapad richting Tillegembos.

Ter hoogte van de Chartreuzeweg splitsen de 2 afstanden. De 9km kiest resoluut voor het provinciaal
domein ‘Tillegembos’ terwijl de 12km iets noordelijker trekt en een groter deel van dit fantastische
domein zal verkennen. Alleen de 12km passeert aan het schitterende waterslot.
Het Kasteel van Tillegem was tot in
1978 door opeenvolgende adellijke
families bewoond. Het
provinciebestuur van WestVlaanderen kocht het kasteel begin
jaren ’80 aan. Om het dan tussen
1985 en 1987 grondig te
restaureren. Op de gelijkvloerse
verdieping herinneren de
onthaalruimte, de eikenhouten
Lodewijk XV-trap en de
vergaderzalen in de 18de-eeuwse
salons aan voorbije kasteelglorie.
We vinden er werken van de
Brugse landschapschilder Jan
Beerblock, die de streek zeer detaillistisch weergaf. De 14de-eeuwse kelders met hun dikke muren en
bakstenen kruisribgewelven bleven in oorspronkelijke staat bewaard. Je vindt er ook de originele
houten paardenboxen.

Zowel de 9 als de 12km volgen een prachtig parcours door dit machtige domein. Bij het verlaten van
Tillegembos komen beide afstanden samen en trekken verder naar de beruchte “Lac van Loppem”.
Nadat je deze waterplas hebt gezien keert het parcours terug richting Loppem alwaar je aan het
authentieke dorpsplein ervoor kan kiezen om een terrasje te doen en nog even kan nagenieten van
een mooie wandeling.

Organisatie :

In samenwerking met:

