Corona walk Zedelgem 13
( 4,6 – 8,4
21,2km)

– 14,2 – 19,1 &

Uitgepijld van zaterdag 20 maart – vrijdag 16 april

Onze 13e coronawandeling gaat van start op het plantsoen aan de achterzijde van de Onze-LieveVrouwekerk van Veldegem. Zowel voor-als achteraan is er een parking en tevens kan men aan de
achterzijde parkeren in de omliggende straten. Er zijn deze keer 5 afstanden uitgetekend; de 4 en de
8km zijn lokale omlopen maar vanaf de 14km trek je naar het mooie Groenhovebos in Torhout.

LAAT GEEN AFVAL ACHTER AUB!!!!!
Startlocatie :
Achterzijde kerk Veldegem, parking Muscarstraat
Bushalte “Veldegem Plaats” op 50m van startlocatie (Buslijn 74
Brugge-Roeselare)

Routebeschrijving
Aan de achterzijde van de Onze-Lieve-Vrouwekerk bevindt er zich
een klein maar gezellig plantsoen; hier zal je onze gele startborden
terugvinden.

*
Deze kortste afstand verlaat Veldegem-dorp niet. We kozen voor
enkele rustige straten en paadjes om je dit dorpje te laten
verkennen. Veldegem was een dorp van bezembinders en
klompenmakers maar jammer genoeg zal je van deze ambachten
niks meer terugvinden.

*
De 8km trekt wat verder zuidelijk en verkent op een meer landelijke
manier het gebied tussen Veldegem en Torhout. Daarbij wandelen we op de rand van het
Plaisiersbos; een jong eiken-en beukenbos dat enkele eeuwen geleden enkel bestond uit woeste,
onbewerkte grond.

*
Vanaf deze afstand wandelen we door het mooie en oude Groenhovebos dat al vele jaren wordt
beschouwd als de groene long van Torhout. Het bos is jammer genoeg verdeeld in meerdere
percelen waar oa. het bisdom Brugge, natuurpunt en de stad Torhout een stuk van beheren.

*
Vanaf deze afstand wordt de wandeling wel heel mooi want naast een uitgebreid stuk door het
Groenhovebos verkent deze omloop ook “Torwood”. Dit is eigenlijk een gecontroleerd
overstromingsgebied dat dienst doet als mooie speelzone voor de kids. Het Groenhovebos is laag
gelegen, daardoor is dit een ideale zone die kan dienst doen als wateropvangbekken. Dit is een zeer
mooi stukje dat je zeker niet mag missen.

Meteen hierna
stuurt de
parcoursmeester
ons langs het
mysterieuze
spookwegeltje
dat langs de
Regenbeek loopt
vooraleer we
terugkeren naar
Veldegem.

*
Over oude kerkwegels stappen we de extra 2km richting de stadskern van Torhout.

Organisatie

In samenwerking met :

