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Park & Kasteel van Loppem
Kasteel

Het Kasteel van Loppem werd gebouwd tussen 1858 en 1862 
als adellijk zomerverblijf van de Brugs-Loppemse familie van 
Caloen. De opdrachtgevers waren baron Charles van Caloen en 
zijn echtgenote gravin Savina de Gourcy Serainchamps. Met hun 
keuze voor de neogotische stijl gaven ze uiting aan hun religieuze 
gevoelens. Twee vermaarde architecten waren verantwoordelijk 
voor het ontwerp: de Engelsman Edward Pugin en Jean Bethune, 
de schepper van de Vlaamse neogotiek. Architectuur en 
interieurinrichting zijn nog in hun originele staat bewaard. Het 
kasteel bezit ook rijke kunstcollecties van de late Middeleeuwen 
tot nu. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog verbleef Koning 
Albert I met zijn familie in het kasteel en werd hier de ‘Regering 
van Loppem’ gevormd.

Park & doolhof

Het kasteelpark is 20 ha groot en aangelegd als een romantische 
landschapstuin in Engelse stijl. Het ontwerp is van de Luikse 
tuinarchitect Jean Gindra en dateert uit 1851. Kronkelende paden 
voeren de wandelaar langs een schilderachtig parcours met brede 
ovalen van grasland, boomgroepen, bos, kunstmatige spiegelvijvers, 
boeiende zichtassen of vista’s, parkbeelden en ‘follies’. Een grillige 
rotspartij met grotten en ijskelders aan de rand van de vijver dient 
als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Een afwijkend element 
in de parkaanleg vormt de rechthoekige doolhof, die vermoedelijk 
dateert uit 1873.

Natuur

Het park van Loppem, een beschermd landschap, bevat talrijke 
merkwaardige bomen en planten en is gekend voor zijn rijke 
stinzenfl ora. Hiertoe behoren de stengelloze sleutelbloem en de 
prachtframboos. Helemaal achteraan in het park bevindt zich nog 
een restant van de vroegere ‘Gendschen bosch’, waarin we enkele 
omvangrijke zomereiken van wellicht 300 jaar oud aantreffen.

Bijgebouwen

Op het domein bevinden zich allerlei bijgebouwen: poortgebouw, 
manege met ‘petit donjon’, koetsierswoning en stallingen, kapel en 
‘chalet d’étude’, alsook drie laat-18de-eeuwse gebouwen, nl. een 
pastoriegoed, boswachtershuis en een achthoekig theepaviljoen. 
Deze laatste drie gebouwen zijn overblijfselen van het vroegere, 
adellijke landgoed van de familie de Potter.

De Stichting van Caloen (eigenaar) en de gemeente 
Zedelgem (beheerder van het park) heten u welkom.

 toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang

 honden aan de leiband

 niet van de paden afwijken

 geen planten plukken

 geen radio

 geen vuur maken of roken

 geen afval achterlaten

 geen toegang voor ruiters

Het Kasteel en de doolhof van Loppem zijn toe-
gankelijk voor bezoekers van de paasvakantie t.e.m. 
de herfstvakantie. Meer info over openingsuren 
en tarieven vindt u aan de ingang van het kasteel 
en de doolhof.

Het park is het ganse jaar door, van zonsopgang 
tot zonsondergang, vrij toegankelijk voor wande-
laars. Fietsers zijn enkel toegelaten op het parcours 
van het fi etsroutenetwerk.

Er zijn drie wandellussen uitgestippeld in het park,
volg de gekleurde pijltjes: 

 Kleine lus - 1,5 km
 Middelgrote lus - 2 km
 Grote lus - 3 km

Hengelen aan de parkvijver is toegelaten, indien 
u in het bezit bent van een visverlof. Meer info 
en voorwaarden op www.parkvissersloppem.be 
of 0473/98.59.01.

In het park zelf zijn er geen vuilnisbakken aanwezig. 
Gelieve uw afval terug mee te nemen of achter 
te laten in de vuilnisbakken op de parking of aan 
de doolhof.

Info
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1  Ten Voute
2  Boswachtershuis
3  Kapelletje
4  Doolhof
5  Kasteel
6  Pastoriegoed
7  Koetsierswoning
8  Manege
9  IJskelder

10  Evershof
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