
Corona walk Zedelgem 14 

( 4  – 5 – 7,6 -14,6 – 21,6 & 

24,8km) 

Uitgepijld van zaterdag 8 mei – vrijdag 28 mei 

 

De 14de en laatste coronawandeling vertrekt aan de kerk van Loppem. Sommige van de kortste 

afstanden lopen door het park van het prachtige neogotische kasteel terwijl de langere afstanden 

naar Oostkamp gaan. Daar doorkruisen we het Nieuwenhovebos en het schitterende Kamp-en 

Rooiveld. Zonder twijfel wordt deze laatste coronawalk er eentje om intens van te genieten! Alvast 

heel veel plezier! 

 

LAAT GEEN AFVAL ACHTER AUB!!!!! 

 

Startlocatie :   

Kerk Loppem, Dorp 

 

 

 



Beschrijving: 

De Loppemse St-Martinuskerk vormt de startlocatie van 

deze 14e coronawalk. Nadat we van hieruit al tochten 

uitpijlden richting Brugge kiezen we nu voor een oostelijk 

traject, richting Oostkamp. 

* 

De allerkortste afstand is rolstoel-en buggyvriendelijke en 

vermijd alle onverharde paadjes. In een kleine lus 

verkennen we Loppem. 

* 

Deze afstand is in niets te vergeijken met de 4km en trekt 

de tuin in van het prachtige kasteel van Loppem. Deze 

plaats ademt echt geschiedenis want net na WOI vestigde 

Albert I zich op dit domein. We maken een ruime lus langs 

het neogotische gebouw en door de mooie aangelegde tuin. 

* 

Deze wandeltocht 

combineert de 4 en de 5km, 

daarmee is er voor elk wat 

wils. Je trekt door het 

kasteeldomein en je krijgt 

ook een brok van Loppem-

dorp onder de voetzolen 

geschoven. 

 

 

 

 

* 

Vanaf 14km gaan we naar Oostkamp, eens we de E403 hebben gedwarst stappen we langs rustige 

landelijke asfaltjes. We passeren ’t Roodhof en trekken naar het verrassend mooie Nieuwenhovebos 

dat 39ha groot is en sinds 1986 een beschermd statuur heeft. Vooral de passage langs de Rivierbeek 

is een zalig gebeuren, met een beetje verbeelding waan je je hier in de Ardennen. 

 

 



* 

Diegenen die deelnemen 

aan de 21km krijgen een 

extra mooie lus 

aangeboden door het 

Kamp-en Rooiveld. 100% 

natuur. 

Het Kampveld is een 

heerlijk wandeldomein 

waar bossen, graslanden en 

moerassen elkaar 

afwisselen; echt een 

wandelparadijs. 

 

 

 

* 

De 25km is echt wel een zeer mooie wandeling. Even samenvatten: naast het kasteeldomein van 

Loppem verken je eveneens het landschap rond ’t Roodhof, het verrassend mooie Nieuwenhovebos. 

Een must!!! 



 Organisatie: 

 

In samenwerking met : 

 

 

 

 



 

 

 

 


