
Alle wegen leiden naar Loppem! 

 

De ‘parel van het Brugse Ommeland’ is bereikbaar per fiets (vanuit Brugge die 

Scone), per bus (de 72 vanuit Brugge), per trein (via de hogesnelheidslijn Brugge-

Zedelgem), per ferry (vanuit Hull), per helikopter (vanuit het Texas van Vlaanderen), 

per Dreamliner (vanuit Australië en Japan), per husky (vanuit Zweden), per raket 

(vanuit Houston), ..., maar wie toch gewoon met de auto of motor komt kan best één 

van deze routes volgen: 

 
 

Zoek je weg naar de E40, en verlaat die via afrit 7b als je vanuit de richting Gent 

komt, of via afrit 7 als je vanuit de richting Oostende komt. Na het nemen van afrit 7b 

draai je rechts de N397/Koning Albert I-laan op, richting Zedelgem. Na de rotonde 

heet de N397 de Autobaan (what’s in a name?). Als je afrit 7 genomen hebt beland je 

meteen op de voornoemde rotonde, en daar neem je de eerste afslag naar de 

N397/Autobaan, richting Zedelgem. Sla na een kleine 400 m linksaf, de 

N309/Stationsstraat op. Deze loopt over in de Steenbrugsestraat. Sla rechtsaf net 

vóór de brug van de E40, en volg het lieflijke pad aan de buitenzijde van het 

kasteeldomein. Sla rechtsaf aan het eerste kruispunt(je). Er is parkeergelegenheid net 

vóór het poortgebouw. 

Als je vanuit de richting Gent komt, kan je ook eens gek doen en de E40 al verlaten 

via afrit 8. Volg dan de A17/E403 tot het punt waar je rechtsaf de 

N31b/Chartreuseweg op kan rijden, richting Z1 Ten Briele. Volg aan de rotonde de 

Rijselstraat tot aan het kruispunt met de N309/Heidelbergstraat, en sla rechts af. De 



Heidelbergstraat loopt over in de Steenbrugsestraat. Sla linksaf net ná de brug van de 

E40, en rijd het kasteeldomein binnen.  

 
 

Schrijd binnen door de rode poort, vervolg je weg langs de oude manège en steek het 

brugje over naar het grasplein aan de voorzijde van het kasteel. Welkom! 

 

 

 

Het precieze adres is: 

Kasteel van Loppem 

Steenbrugsestraat 26 

8210 Zedelgem-Loppem 

 

 

 

 

 

 

 


