Corona walk Zedelgem 12
( 9,4 – 16km & 21km)
Uitgepijld van zaterdag 27 februari – vrijdag 19 maart

Voor de 12e coronawandeling verlaten we onze thuisbasis Zedelgem en trekken we naar de StPietersplas in Brugge. We zijn verheugd dat we de parking van domein “Aan de plas” mogen
gebruiken als startlocatie. Van hieruit hebben we 3 parcoursen uitgetekend met als rode draad het
natuurgebied “de Meetkerkse moeren”. Alle afstanden stappen door dit unieke polderlandschap
alwaar we een heel specifieke fauna en flora terugvinden. Daarnaast wandelen we een stukje langs
het kanaal Oostende-Brugge dat erg geliefd is bij wandelaars en fietsers en natuurlijk ontdekken we
de mooie St-Pietersplas die ontstaan is bij de uitgraving van de expressweg.

Startlocatie :
Parking domein “Aan de plas”, Blankenbergse Dijk 75, Brugge

Bus stopt op 100m van startlocatie
Lijn 23 Station Brugge – Blauwe toren(meerdere stops per uur)

Routebeschrijving
Onze gele startborden zal je deze keer terugvinden op de parking van domein “Aan de plas”. Op deze
grote watervlakte die ontstond door uitgravingen voor de aanleg van de expressweg vindt er heel
wat waterrecreatie plaats. Menig sportkamp wordt hier georganiseerd en ook diverse Brugse
verenigingen, zoals de Brugse IJsberen maken van deze grote vijver gebruik. Parkeergelegenheid is er
op de parking van het ***-hotel dat hier mooi gelegen is.

*
Rond de grote poel ligt er een mooi wandelpad dat we dan ook meteen volgen helemaal tot aan de
overzijde; we passeren de bmx-of mountainbikepiste en belanden zo aan de drukke expressweg die
naar Zeebrugge loopt.
Langs een rustig asfaltje bereiken we het
kanaal van Oostende naar Brugge dat bij
wandelaars en fietsers zeker gekend is.
Op het leuke jaagpad volgen we deze
waterloop totdat we rechts het
natuurreservaat “de Meetkerkse
moeren” zullen betreden. De onverharde
Speistraat brengt de wandelaars dwars
door dit oude veenmoeras. In de
Middeleeuwen werd dit gebied
uitgeveend wat ervoor zorgde dat hier
een groot meer ontstond. Later werd het
opnieuw drooggelegd en gebruikte men
de gronden als wei-en hooiland. De natuur floreerde met als resultaat veel waterminnende planten
en weidevogels. Als je geluk hebt zal je langs deze wegel talrijke watervogels opmerken.
Eens we dit mooie gebied verlaten sturen rustige polderwegen ons opnieuw in de richting van de
drukkere N31 die we via de imposante fiets- en voetgangersbrug zullen oversteken. Zo komen we in
de rustige Spreeuwenstraat die ons weer aan de parking van domein “Aan de plas” afzet.

*
Samen met de kortste afstand stappen we
tot aan het historische kanaal dat van
Brugge naar Oostende loopt. Bijna
niemand weet dat dit één van de oudste
kanalen is van West-Europa; taferelen van
de uitgraving staan zelfs op schilderijen die
nu te bewonderen zijn in het Brugse
Groeningemuseum. De schepen werden
van Brugge naar Oostende getrokken wat
een ‘vaartijd’ betekende van 8 uur.
We stappen verder richting Oostende
totdat een mooie graswegel ons de ‘Lage
Moere’ doet betreden. Dit heerlijke pad
neemt de wandelaars op sleeptouw voor een weergaloos traject door één van de mooiste
poldergebieden van onze kust. We stappen hier door het overwinteringsgebied van duizenden
ganzen; vooral de kleinere soorten zoals de riet-en kolganzen verblijven hier graag.
We passeren de “put van Meetkerke”, een privé natuurreservaat en trekken verder door de laag
gelegen polders tot we opnieuw ons kanaal bereiken. Vanaf hier volgen we het parcours van de 9km.

*
Op het punt waar we het kanaal bereiken verlaten we via de nieuwe voetgangers- en fietsbrug de
andere afstanden. Even moeten we het fietspad langs de expressweg trotseren maar kort hierna
brengt de verkeersluwe Koestraat ons tot aan Nieuweghebrug. Hier duiken we de polders in richting
Meetkerke.
Een mooie zandwegel dringt
dieper de Meetkerkse
moeren binnen en laat ons
genieten van een mooi
stukje natuur. Hier krijgen
we het bewijs dat een
polderlandschap ook kan
bekoren.
De route volgt eventjes de
‘Nieuwleed’, één van de
belangrijkste waterloopjes
en botst even later op de
16km die van rechts komt.
Samen trekken we verder
langs de Meetkerkse put
richting eindmeet.
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