Corona walk Zedelgem 11
(6 – 9 – 16,5km & 24km)
Uitgepijld van zaterdag 30 januari – vrijdag 26
februari

Onze 11e coronatocht is weer een “beauty” want vanuit ’t Klokhof trekken we weer het mysterieuze
Merkenveld binnen alwaar we weer 2 overwoekerde wegeltjes openstellen voor de wandelaars.
Verder trekken de langere afstanden richting Veldegem waar ze domein ’t Hoogveld en het
Plaisirsbos doorkruisen.
Op vraag van “Natuurpunt Zedelgem” publiceren we graag volgende richtlijnen:
•
•
•
•
•
•

Hou afstand van de Gallowayrunderen in natuurgebied ‘Doeveren’.
Sluit de poortjes na doorgang.
Honden aan de leiband in alle natuurgebieden (strenge controle hierop)
Laat geen zwerfvuil achter
Hou rekening dat sommige paden er modderig kunnen bijliggen
Blijf altijd op de aangeduide paadjes

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
Klokhofwegel die je meteen naar
het Merkenveld stuurt.
www.klokhofloppem.be
Voor deze wandeling hebben we
4 verschillende omlopen
uitgetekend waarvan de 6km
rolstoel en buggyvriendelijk is.

Natuurlijk hebben we tijdens een vorige wandeling het Merkenveld al eens doorkruist maar we
proberen om steeds nieuwe wegeltjes te vinden. Dit lukte ons nu ook want als je houdt van een
streepje avontuur ben je hier op je plaats.

• 6km
De kortste afstand is geschikt voor buggy en rolstoelen. Toch kronkelt deze op mooie semiverharde wegels door het Merkenveld.

• 9km

Ook de 9km blijft helemaal in het Merkenveld en Doeveren. We gaan op zoek naar de smalle, bijna
verloren gegane wegeltjes die vroeger door dit schitterend natuurgebied liepen. De route slingert
zich ook door Doeveren waar de 16 Gallowayrunderen vrij lopen te grazen.
We vragen uitdrukkelijk om de dieren gerust te laten. De boswachter vertelde ons dat er mensen hun
kind op de rug plaatsen van een kalf om een foto te nemen. AUB hou afstand van de dieren!!!!

• 16km

Naast al het mooie in het Merkenveld loopt de 16km naar Veldegem en het prachtige Hoogveld. Ook
hier ontdekken we heel uitgebreid dit voormalig privé-kasteeldomein van Baron van Zuylen. In 2013
werd dit een natuurgebied dat beheerd wordt door natuurpunt. Ze beheren hier 7ha bos en 11ha
weilanden die door de gemeente werden aangekocht. Dit is zonder meer een klein wandelparadijsje.

• 24km
De wandelaars die
deelnemen aan de langste
afstand nemen er nog een
ruime doorsteek bij van het
Plaisirsbos op de grens van
Veldegem en Torhout.
Het bos, dat 22ha groot is,
werd midden de jaren ’70
gebruikt als privé
jachtgebied. In grote volières
werden tijdens het
jachtseizoen honderden
fazanten ondergebracht
wachtend op hun vrijlating.

Ten gevolge van de jarenlange jachtpraktijken vertonen heel veel bomen hier nog hagelschade. Eind
1999 werd dit bos door de gemeente aangekocht.

Organisatie

In samenwerking met :

