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Woord vooraf

Brugge is een stad met vele 
gezichten. Als UNESCO 
Werelderfgoedstad telt onze stad 
jaarlijks miljoenen bezoekers. 
Ons cultureel aanbod is groot, 
onze musea zijn wereldberoemd. 
Ons gastronomische aanbod 
is uitgebreid en gaat van 
kwaliteitsvolle bistro’s tot 
sterrenrestaurants. 

Brugge heeft daarnaast ook een 
zeer groene aanblik. De afgelopen 
tien jaar investeerden we in ruim 
300 ha extra openbaar groen. 
Wie de historische binnenstad 
bezoekt, kan letterlijk niet om 
onze Vesten heen. Onze groene 
ring is 26 ha groot en onze 
binnenstad zelf telt tientallen 
stemmige parken, ideaal om even 
te verpozen, kinderen de nodige 
speelruimte te bieden, …  
Onze groene gordel deint verder 
uit in verschillende groen-
gebieden in de Brugse rand en het 
zijn die domeinen die de hoofdrol 
spelen in dit boekje met de voor 
zich sprekende titel ‘Brugge, 
natuurlijk…’.  
Deze uitgave illustreert in elk 
geval de grote verscheidenheid 
aan groengebieden. 

In het oosten van Brugge strekken 
zich de Assebroekse Meersen uit, 
een weids, laaggelegen landschap 
dat amper vier tot vijf meter 
boven de zeespiegel reikt.  
In 2001 werd het gebied definitief 
als landschap beschermd.  
Nog in Assebroek is de Gemene 
Weidebeek - tot eind jaren ’90 
nog een woonuitbreidingsgebied 
- een 40 ha groene enclave 
geworden met weiden, sloten 
en poelen, bos en grazige, 
natuurlijke wandelpaden.  
Onze stadsrandbossen Beisbroek, 
Tudor, Chartreuzinnenbos in  

het zuidwesten en in het  
oosten Ryckevelde en Male zijn  
de groene longen van de stad.  
Ze herbergen ook enkele 
historische  kasteel- en 
kloosterdomeinen die zeker 
een bezoek waard zijn. 

Brugge is ook de zee en 
Zeebrugge. Daar vindt de 
natuurliefhebber binnen een 
smalle duinengordel het unieke 
natuurgebied ‘De Fonteintjes’ 
met duinplassen, duinrietlanden 
en duinstruweel. Nog in het 
noorden van onze stad zijn er 
tot de verbeelding sprekende 
domeinen als Ter Doest of het 
Fort van Beieren, een stervormige 
versterking met aarden wallen 
en grachten. Vandaag wisselen 
bos, open ruimte, water en 
hoge bermen er elkaar af. 

Dames en heren, zoals u merkt 
biedt onze stad en de uitgave 
‘Brugge, natuurlijk…’ alvast 
inspiratie genoeg voor wie even 
de stad uit wil.  
Het boekje verschijnt opnieuw 
in handig zakformaat en vormt 
met interessante weetjes en 
mooie foto’s een uitstekende 
gids bij een bezoek aan één 
van de groengebieden. 

Ik wens u alvast veel leesplezier!

Patrick Moenaert
Burgemeester van Brugge
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Deze gids geeft ongetwijfeld een 
waardevolle invulling aan een 
leemte in de Bruggebibliotheek.  
Tevens kan het een aanzet zijn 
om zelf op ontdekking te gaan in 
het Brugse groen.

Ik wens u alvast veel lees- en 
wandelplezier…! 

Franky Demon
Schepen voor groen

Bruggelingen zijn fier op hun 
stad. Ze kunnen ook de  
uitstraling van de gebouwen,  
de monumenten, het groen en  
de parken bijzonder smaken.

Brugge heeft zich in de voorbije 
decennia sterk als een groene 
stad geprofileerd. Dit imago 
heeft de stad te danken aan 
de talrijke en goed gespreide 
bossen, parken en plantsoenen, 
de speel- en sportterreinen en de 
diverse kleurrijke accenten langs 
de weg. Ook de verscheidenheid 
aan waardevolle (cultuur)-
landschappen binnen een straal 
van ongeveer 10 km vanuit de  
historische stadskern draagt hier 
in belangrijke mate toe bij. 

In twee gelijkaardige publicaties 
konden we eerder al kennis-  
maken met de historische 
achtergrond en de architecturale 
en botanische kwaliteiten van de 
vestingen en de parken in de 
Brugse binnenstad. Vandaag gaan 
we met de derde gids in deze 
reeks op verkenning in de Brugse 
rand. We vernemen meer over de 
oorsprong en de waarden van 
enkele markante en waardevolle 
landschappen en natuurgebieden. 
Ook speuren we naar de wortels 
en de bijzondere kenmerken van 
de stadsrandbossen. 

Dat ook het ontstaan van  
de parken in de deelgemeenten 
gelinkt kan worden aan een 
boeiende voorgeschiedenis blijkt 
uit de beschrijving van vijftien 
parken of groene kernen.
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De smalle duinengordel 
tussen Blankenberge en 
Zeebrugge herbergt het uniek 
natuurgebied ‘De Fonteintjes’. 
Geprangd tussen de Kustlaan 
en het strand bevindt zich 
hier een reeks duinplassen, 
afgewisseld met duinstruweel 
en duinrietlanden.

De Fonteintjes

De Fonteintjes bestaan uit een 
zestal laagten achter de zeereep-
duinen. Vijf ervan liggen geheel 
op grondgebied Brugge, één 
gedeeltelijk. Naar hun ontstaan 
zijn het zogenaamde inlagen, of 
laagten tussen parallelle dijken, 
daterend uit de 14de -15de eeuw, 
die met elkaar verbonden werden 
door dwarsdijkjes. Op geringe 
diepte bevindt zich een ondoor-
dringbare laag, die maakt dat deze 
depressies water bevatten of  
drassig zijn. Het water in deze  
plassen is geïsoleerd van de  
omgeving en afkomstig van een 
zoetwaterlens die onder de duinen 
zit en tot meer dan 20 meter diep 
reikt. Ook onderling schijnt er  
tussen de opeenvolgende vochtige  
depressies weinig uitwisseling van 
water te zijn, waardoor er  
merkelijke verschillen bestaan in 
waterhoogte tussen de opeen-
volgende Fonteintjes.

Door de afwisseling van open 
water, moeras en vochtig grasland 
treffen we er ook een uitermate 
rijke flora en fauna aan. De oevers 
van de moerassige Fonteintjes 
zijn grotendeels met riet begroeid, 
met op verschillende plaatsen ook 
kleine lisdodde. Verder van de  
oevers is er een struweel van  
wilgen, duindoorn, sleedoorn e.a. 
Het zogenaamde Orchisfonteintje, 
dat bestaat uit vochtig grasland, 
is botanisch het meest waardevol. 
Als opvallendste soort vermelden 
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De Fonteintjes

we de omvangrijke populatie 
rietorchissen, daarnaast de  
bijenorchis, de moeraswespen-
orchis, de addertong (een zeer  
zeldzame varen van vochtig  
grasland) en een zevental  
zeggesoorten.

De Fonteintjes zijn bijzonder rijk 
aan vogels, hetzij als standvogel, 
hetzij tijdelijk (op doortrek of 
foeragerend). Er zijn in het gebied 
ruim 175 vogelsoorten waargeno-
men, waaronder diverse bedreigde 
soorten zoals het baardmannetje, 
de roerdomp, de duinpieper, de 
hop, de kwak, het woudaapje.  
Een vijftigtal soorten komt als 
broedvogel voor. In De Fonteintjes 
is er ook een grote insectenrijk-
dom aanwezig die typisch is voor 
de kustduinen en nergens anders 
in Vlaanderen voorkomt.  
We vinden er tal van zeldzame 
kevers, sprinkhanen, libellen, 
zweefvliegen en vlinders.  
Onder andere de levendbarende 
hagedis profiteert van deze  
‘rijkelijk gedekte feestdis’.

De eerste vier Fonteintjes vanaf 
Zeebrugge, met name het  
Eenden-, Orchis-, Bos-, en  
Rietfonteintje, zijn in beheer als 
natuurgebied door de vzw  
Natuurpunt. De gezamenlijke  
oppervlakte ervan is ongeveer  
12 hectare.

Vanop de dwarsdijkjes tussen  
de Kustlaan en de duinen  
heeft men een mooi zicht op  
De Fonteintjes. Wie de rijke flora 
en fauna van het gebied van  
naderbij wil ontdekken, klopt  
het best aan bij Natuurpunt.  
In de ‘orchideeënmaanden’  
(mei en juni) en tijdens de  
zomervakantie organiseert deze 
natuurorganisatie hier geregeld 
wandelingen. 



Ter Doest

Men neemt aan dat  
Lissewege vanaf de 10de 
eeuw bewoond werd door 
schapenfokkers die hun 
kudden op het schorrengebied 
lieten grazen. De naam 
Lissewege is in geschreven 
bronnen terug te vinden vanaf 
de 11de eeuw. Het was de 
zetel van een ambacht van 
het Brugse Vrije en als leen in 
handen gegeven van de heren 
van Lissewege, die vaak een 
politiek mandaat uitoefenden 
in het Vrije. In Lissewege ligt 
naast heel wat architecturaal 
erfgoed ook een uniek stuk 
natuurlijk erfgoed. 

Het weidegebied van  
Ter Doest 

Het weidegebied van Ter Doest 
was ooit een schorrengebied, 
doorsneden door geulen waarlangs 
het getij het land indrong. In het 
begin van onze tijdrekening was 
het een geschikte locatie voor 
ganzen- en schapenhoeders.  
Na de bouw van zeedijken zakten 
de zones met onderliggend veen 
en kwamen ze lager te liggen dan 

de met zand en klei opgevulde 
kreken (kreekruggen). De kreek-
ruggen waren geschikt voor 
bewoning en akkerbouw; de lager 
liggende zones (de poelgronden) 
werden als weidegrond gebruikt. 

Een tweede belangrijke ingrijpende 
landschapsontwikkeling was het 
proces van uitvenen en uitbrikken 
(winnen van klei), uitgevoerd door 
de cisterciënzers die zich in de 
13de eeuw in Ter Doest vestigden. 

2
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e Zilte graslanden

De bodem van de oostkustpolder bevat vrij veel zout. Deze zilte 
situatie wordt in de omgeving van het Boudewijnkanaal nog in de  
hand gewerkt door insijpeling van het brakke kanaalwater naar  
de lager gelegen weilanden. Zoutminnende planten als kweldergras, 
melkkruid, zilte schijnspurrie, zeekraal, schorrenkruid, zilte zegge, zilte 
rus en zeeaster gedijen midden in de graslanden. Normaal vindt men 
deze planten uitsluitend op echte zoutwaterschorren die geregeld  
met zeewater overspoeld worden. Natte graslandcomplexen met een 
zoutminnende plantengroei die niet rechtstreeks onder invloed staan 
van de zee zijn bijzonder zeldzaam in Europa.

Het uitbrikken gebeurde voor 
baksteenproductie, het uitvenen 
leverde een uitstekende brandstof 
op. Door dit gedelf ontstonden 
grotere laaggelegen drassige  
weiden, afgewisseld met hoger 
gelegen niet uitgegraven gronden. 

Het graven van het Boudewijn-
kanaal op het einde van de  
19de eeuw is de derde belangrijke 
landschappelijke ingreep die het 
huidige landschap rond Ter Doest 
bepaalt. Deze drie opeenvolgende 
processen liggen aan de basis 
van de huidige landschaps- en 
natuurwaarden in Lissewege 
met een mooie afwisseling in 
landschapselementen. Aan de 
oostelijke zijde staat aan het 
kanaal een rij populieren van 

ruim 80 jaar oud. Af en toe 
volgt een open stuk met veel 
struweel, vooral duindoorn, dat 
een uitgelezen biotoop vormt 
voor zangvogels, waaronder 
ook de nachtegaal. De lage 
graslanden worden doorsneden 
door vele grachten en ondiepe 
laantjes, die voor een rijke 
afwisseling zorgen. In de zuid-
oostelijke hoek van het gebied 
werden in 2009 werkzaam- 
heden uitgevoerd om een  
rietveld en een waterplas als 
natuurbiotoop te optimaliseren.  
De recente aanleg van een 
nieuw spoortalud breekt hier 
jammer genoeg wel de  
openheid van dit historische 
polderlandschap.
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e Het Lisseweegs Vaartje 

Het Lisseweegs Vaartje is een oude waterweg tussen Brugge  
en de zee en wellicht een restgeul van een post-Romeinse getijden-
geul. Aanvankelijk was er tussen de zee en het dorp de ‘olievliet’,  
en tussen Ter Doest en Brugge de ‘Lissewegeree’.  
De twee waterlopen worden in het begin van de 13de eeuw door een 
kanaal met elkaar verbonden, dwars door de dorpsterp, die op  
sommige plaatsen 4 meter boven de zeespiegel uitsteekt. De abdij 
Ter Doest was er met een eigen zijkanaaltje mee verbonden.  
Voor de monniken was het vaartje van vitaal belang om over een 
goede verbinding met Brugge te beschikken. Het Lisseweegs Vaartje 
is bekend voor het vervoer van bouwmateriaal. Grote hoeveelheden 
hout werden vanuit Brugge naar het noorden aangevoerd om  
bruggen en sluizen in de polders te bouwen. Ook bouwmateriaal voor 
de monumentale kerk en de abdij zijn langs deze waterweg vervoerd. 
Baksteen die geproduceerd werd in de polders bereikte via deze  
weg Brugge. 
 
Het vaartje stond in contact met de Ieperleet en dus met het hele 
waterlopennet rond Brugge, dankzij de Monnikenspeie. Tot het einde 
van de 19de eeuw was er geregeld vervoer van steenkool tussen 
Brugge en de Noordzee. Vandaag fungeert het vaartje enkel als  
afwateringskanaal voor de akkers en weiden. In opdracht van de 
Nieuwe Polder van Blankenberge zijn in 2004 verbeteringswerk-
zaamheden uitgevoerd in de doortocht 
van Lissewege. De nieuwe taluds en 
het horizontaal banket zijn aangelegd in 
metselwerk van gebakken straatstenen 
vanaf het betonnen profiel tot op  
maaiveldhoogte. Om daarop de groei 
van muurplanten toe te laten, is gebruik  
gemaakt van een speciale voegmortel.  
 
De smalle berm tussen de weg en de 
helling wordt als een kleurrijke border 
beplant met eenjarige perkplanten en 
vaste planten. Ter hoogte van Ter Doest 
bewaart het Lisseweegs Vaartje nog 
iets van zijn oorspronkelijk karakter en 
belangrijke landschappelijke waarde.

Ter Doest
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Ter Doest

In 1994 startte vzw Natuurpunt 
Brugge een project om de zilte 
graslanden nabij Ter Doest aan  
te kopen en een aangepast  
natuurbeheer te geven.  
Het natuurreservaat is nu 20 
hectare groot en kan enkel onder 
begeleiding bezocht worden.  
Met Europese steun kon in 2003 
het historisch reliëf van de gras-
landen worden gerestaureerd.  
Het bestaande provinciale wan-
delpad is uitgebreid met infor-
matieborden en een kijkhut van 
waaruit de fauna kan ‘bespied’ 
worden. De rijke, typische flora 
van het gebied wordt daar even-
eens belicht.

De geschiedenis  
van de abdij      

De abdij van Ter Doest dankt 
mogelijk haar oorsprong aan de 
kleine Thosankapel die in 1174 
door bisschop Evrard aan de 
cisterciënzers van Ten Duinen is 
geschonken om er een nieuwe 
abdij uit te bouwen. De eerste 
monniken en lekenbroeders in Ter 
Doest zijn eminente dijkenbouwers 
met eigendommen tot in Zeeland. 
Op terreinen die zij op de zee 
veroveren, grazen grote kudden 
schapen en wol wordt dé bron van 
inkomsten. Over de bouw van de 
abdij zijn weinig gegevens bekend. 
Rond 1253 zou de abdijkerk al 
zijn herbouwd. In 1271 krijgt 
abt Nicolas Cleywaert toelating 
om een verbindingskanaal met 
de Lisseweegse ‘waterganck’ te 
graven en wordt een weg tussen 
de abdij en Brugge gekocht. 
Hij laat ook de dormter van de 
lekenbroeders en de infirmerie 
ontwerpen. De volgende abt 
bouwt een atelier en richt een 
sluis op aan het nieuwe kanaal.  
De materiële uitbouw van de 
abdij gaat hand in hand met de 

intellectuele bloei. In Ter Doest is 
dan een hoogstaand scriptorium 
aanwezig, maar kort na 1300 
lijkt het hoogtepunt voorbij. De 
toenmalige abt Arnoul Neyhensys, 
een fervent bouwheer, wordt tot 
ontslag gedwongen.  
Zijn opvolgers krijgen het aan 
de stok met de lekenbroeders 
waaronder de legendarische 
tempelier Willem Van Saaftinge, 
die een opstand leidt en de 
econoom vermoordt.  
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Ter Doest

De cisterciënzerabdijen hadden 
beslist om de eigen exploitatie op 
te geven en gronden aan leken te 
verpachten. Het aantal leken-
broeders kon daardoor drastisch 
verminderd worden.  
Door de economische en financiële 
toestand moet de volgende abt 
gronden verkopen om schulden 
af te betalen. Ter Doest raakt 
in zware moeilijkheden. Abt 
Willem VII de Smidt bouwt wel 
tussen 1364 en 1372 een nieuw 
abtsverblijf en een pandgang.  
Hij is misschien de bouwheer van 
de monumentale schuur. 
Honderd jaar later is de toestand 
dramatisch. Oorlogen, de vele 
schuldeisers, de strijd tegen 
het water in Zeeland, nieuwe 
belastingen voor het onderhoud 
van de haven van Sluis en de 
speciale belastingen uit Rome 
om een kruistocht te financieren, 
brengen de abdij op de rand van 
het debacle. Niettemin is het  
een periode van culturele bloei, 
want dat bewijzen de bewaard 
gebleven handschriften. Onder het  
abbatiaat van Vincent Doens 
(1559-1569) zal paus Pius IV 
het bisdom Brugge oprichten 

en inkomsten uit Ter Doest 
toekennen aan de bisschop.  
De laatste abt sterft op 29 april 
1569 en de bisschop van Brugge, 
Remi Drieux, vraagt onmiddellijk 
aan Filips II om de inkomsten uit 
Ter Doest als de zijne te mogen 
beschouwen.  
Veel geluk heeft hij daarmee niet. 
Door economische moeilijkheden 
en het oproer in de late 16de 
eeuw raakt de abdij in verval en 
brengt weinig op. 
In 1624 houdt ze op te bestaan. 
De kerk wordt nog in de  
17de eeuw afgebroken.  
De andere abdijgebouwen worden 
als materialenbank gebruikt, onder 
meer ook voor de bouw van de 
nieuwe Duinenabdij in Brugge 
en een grote fraaie boerderij met 
duiventoren. De monumentale 
schuur blijft ongemoeid.  
Nicolaas de Roover, de laatste 
monnik van Ten Duinen in 
Brugge, schenkt de schuur en de 
hoeve in de 19de eeuw aan de 
bisschop van Brugge.
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Ter Doest

De schuur

De bouwdatum van de 
monumentale bakstenen schuur 
is door dendrochronologisch 
onderzoek gesitueerd tussen 1370 
en 1385 (kapjaren van het hout). 
Stilistisch werd de schuur voordien 
rond 1275 gedateerd.  
Het resultaat van dit wetenschap-
pelijk onderzoek was verrassend. 
De schuur is gebouwd op een 
rechthoekig grondplan en meet 
binnen 56 op 21 meter. De nok is 
16,50 meter hoog. De muren zijn 
opgetrokken in ‘moefen’: grote 
bakstenen waarvan de afmetingen 
variëren tussen een lengte van 30 
en 32 cm, een breedte van 14  
en 16 cm en een hoogte van  
7 en 9 cm. Het met golfpannen 
gedekte zadeldak wordt 
gedragen door een monumentale 

eikenhouten structuur. De beide 
sobere tuitgevels worden door 
steunberen geritmeerd en verfraaid 
door hoge spitsboognissen  
met zeer eenvoudig maaswerk.
De twee lage zijgevels zijn even-
eens door steunberen geritmeerd. 
Er zijn verschillende kleine 
toegangen in de oostelijk zijmuur. 
In de middelste travee zit een 
grote poortopening onder  
een vooruitspringend sleepdakje.  
Het interieur is overweldigend. 
Tien eikenhouten gebinten  
verdelen de ruimte in negen 
vakken, die elk een breedte heb-
ben van 6,50 meter. Elk gebint 
bestaat uit een zogenaamde 
portiek met een hoogte van 
11 meter, waarboven een 
schaargebinte is gebouwd. 
Het dak wordt nog door  
daksporen gedragen, die door 
hanenbalken met elkaar zijn 
verbonden. De gebinten zijn 
getelmerkt van 1 tot 10 met 
Romeinse cijfers. Ongeveer 260 
m³ eikenhout werd hier gebruikt. 
Tijdens de restauratie bleek 
duidelijk dat de houten structuur 
in één bouwcampagne werd 
opgetrokken (misschien met een 
korte onderbreking) en met hout 
dat afkomstig is uit de kuststreek.
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De Lage Moere van Meetkerke

De Lage Moere is een  
omvangrijk laaggelegen  
gebied ten noorden van het 
kanaal Brugge-Oostende.  
Het ligt grotendeels onder de 
hoogtelijn van 1,25 meter en 
strekt zich uit over de  
gemeenten Brugge, Zuien-
kerke (Meetkerke) en Jabbeke 
(Varsenare). 

In tegenstelling tot de omliggende 
oostkustpolders, waar klei in de 
bodem zit, zijn de Meetkerkse 
Moeren een voormalig veen-
moeras. In de middeleeuwen 
werden ze uitgeveend en 
veranderden ze in een uitgestrekt 
meer. Op 16de-eeuwse kaarten is 
de Lage Moere terug te vinden als 
een uitgestrekte waterplas.  
In het begin van de 17de eeuw is 
met de bemaling van het gebied 

aangevangen, waardoor het 
langzaam kon evolueren naar een 
vochtig weilandengebied. Wegens 
zijn kunstmatige drooglegging 
wordt het een ‘droogmakerij’ 
genoemd. In het begin van de 
20ste eeuw werd van bemaling 
met een windmolen overgestapt 
naar een elektrisch gemaal. 
Toch bleef ook daarmee het 
vochtig karakter van het laagst 
gelegen gedeelte van de Lage 
Moere bestaan. Dit deel bleef in 
hoofdzaak een uitgesproken  
wei- en hooilandgebied dat  
‘s winters regelmatig onder water 
kwam te staan… Dit waardevolle 
natuurgebied degradeerde 
sterk na het in gebruik nemen 
omstreeks 1985 van een nieuw, 

3
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uiterst krachtig vijzelgemaal 
dat ontwaterde tot ver buiten 
de moeren. Via een nieuwe 
ontwateringsgracht, het Mareleed, 
werd het water overgepompt in 
het kanaal Brugge-Oostende. 
Bloemrijke graslanden werden 
omgezet in akker en intensief 
gebruikte graslanden. De typische 
planten en weidevogels verdwenen 
daardoor uit de Meetkerkse 
Moeren. 

De Vlaamse Landmaatschappij 
startte in 2001 een natuur-
herstelproject op. Grote delen van 
het gebied werden (en worden) 
door het Agentschap voor Natuur 
en Bos aangekocht om een 
aangepast beheer te kunnen 
voeren. Het waterpeil in de sloten 
werd met 25 cm verhoogd om de 
graslandpercelen weer natter te 
maken, vooral in de winter en het 
voorjaar. Verdroogde of verdwenen 
laantjes (greppeltjes) werden 
uitgediept en poelen (her)aan-
gelegd. De diversiteit aan planten 
en dieren is daardoor snel weer 
gaan toenemen.  

De Lage Moere wordt hierbij 
verder gebruikt door landbouwers, 
maar op veel minder intensieve 
werkwijze dan vóór het 
natuurherstel. Bij de inrichtings-
werkzaamheden werden ook drie 
recent aangeplante populieren-
bosjes gekapt om het open 
karakter te herstellen, zodat 
weidevogels er makkelijker gaan 
neerstrijken. Ook de gewenste 
hooilanden kunnen zich op die 
plaats terug ontwikkelen. 

Naast herstel- en inrichtings-
werkzaamheden voor de natuur 
is het gebied ook toegankelijker 
gemaakt door de aanleg van een 
noordzuid wandelpad, zodat een 
wandellus rond het natuurgebied 
ontstaat. Een deel van de 
historische eendenkooi werd in de 
oorspronkelijke staat hersteld. 
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e De eendenkooi

Centraal in de Lage Moere bevindt zich één van de vier resterende 
eendenkooien die Vlaanderen telt. Reden genoeg om die als een 
brokje cultuurhistorie te koesteren. 
Een eendenkooi is een vernuftig systeem dat men vroeger gebruikte 
om wilde eenden te vangen. Vanuit de vijver, gelegen midden in een 
bos, werden de eenden naar vier vangpijpen gelokt. De vijver en  
de vangpijpen van de eendenkooi in de Meetkerkse Moeren zijn nog 
goed herkenbaar, maar in haar geheel is de eendenkooi in slechte 
staat. 
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De Assebroekse Meersen

In het zuidelijke deel van 
Assebroek strekt zich een 
weids, laaggelegen landschap 
uit dat amper vier tot vijf 
meter boven de zeespiegel 
reikt. Het bijna 400 ha grote 
gebied dat ook gedeeltelijk 
op Oedelem en Oostkamp 
gelegen is, staat bekend 
als de meersen. Omwille 
van de landschappelijke en 
natuurhistorische waarde werd 
het gebied in 2001 definitief 
als landschap beschermd. 
De Vlaamse Overheid kocht 
gaandeweg meerdere stukken 
aan om als natuurgebied 
beheerd te worden.  
Eén van deze aangekochte 
deelgebieden zijn de eigenlijke 
‘Assebroekse Meersen’,  
een ca 80 ha groot grasland-
gebied vlakbij de kerk van  
Ver Assebroek.

Historische achtergrond

Een deel van het meersengebied 
maakte in de middeleeuwen deel 
uit van het leengoed Assebroek en 
was in gebruik als gemeenschap-
pelijke grond, de zogenaamde 
Gemene Weiden. Tot een eind in 
de 19de eeuw bleef dit een open 
en samenhangend weilandgeheel.  
In de tweede helft van de19de 
eeuw poogde de gemeente zich 
deze gronden toe te eigenen en 
werden er wegen en grachten 
aangelegd, gevolgd door een 
opdeling in percelen. Daardoor 
veranderden de Gemene Weiden in 
een kleinschalig landschap met 
een eerder gesloten structuur, 
waarbij ook veel weiland in akker 
werd omgezet. 

De eigenlijke Assebroekse Meersen 
blijven tot het begin 20ste eeuw 
een volledig open, niet-gepercel-
leerd moerassig weidegebied.  
De doorsnijding met een paar 

hoofddreven en de fijnmazige 
opdeling in percelen komt voor 
het eerst voor op kaarten van 
1911. Door de aanplant van 
bomenrijen langs de dreven en 
perceelsgrenzen krijgt het  
landschap een zeer dichte 
structuur. Het zeer dichte netwerk 
van knotwilgenrijen op de 
perceelsgrenzen is na de jaren 
1960 beginnen uiteen te vallen.  
Het grondgebruik bleef tot voor 

4
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een paar decennia volledig afge-
stemd op de natuurlijke handicap 
van winterse overstromingen en 
langdurige drassigheid in het 
voorjaar. Tot in de jaren 1960 
werd een groot deel van de 
percelen op 30 juni bij afslag 
verpacht voor een seizoen, lopend 
van 1 juli tot 30 november. Vanaf 
1 juli konden de graslanden 
worden gehooid, doorgaans 
gevolgd door nabeweiding.  

Vanaf december waren de gronden 
weer tot de daaropvolgende zomer 
buiten gebruik en zelfs buiten 
verpachting. De aard van het 
gebied en ook de wijze van 
verhuren leidden ertoe dat de 
gronden nauwelijks of niet werden 
bemest.

De zandrug aan de Michel  
Van Hammestraat wijkt door de 
bodemgesteldheid en hogere 
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De Assebroekse Meersen

ligging in grondgebruik en land-
schappelijk aspect van oudsher 
sterk af van de aanpalende 
meersengronden. Op de diverse 
historische kaarten komt deze rug 
voor als een vrij gesloten land-
bouwlandschap met veel hagen.

Huidig grondgebruik

Het meersengebied is één van de 
meest markante en uitgestrekte 
open ruimtegebieden in de wijde 
regio. De Assebroekse Meersen 
zijn nog steeds volledig in 
graslandgebruik. Landschappelijk 

gezien is het gebied door het 
wegvallen van knotwilgen- en 
populierenrijen nu veel opener 
dan kort na de jaren 1950. Sinds 
2000 zorgt een natuurgericht 
beheer ervan dat de rijkdom 
van hooilandplanten stilaan 
terugkeert. Er bloeit nu weer volop 
koekoeksbloem, de boterbloem 
en pinksterbloem. Langs de 
randen van de percelen en in 
grachten groeien dotterbloem, 
valeriaan, poelruit, gele lis, 
waterranonkel, waterviolier 
en moerasspirea. Ingrijpende 
inrichtingswerkzaamheden zullen 

e Knotbomen

Knotbomen, net als houtkanten en hakhout, speelden in vroegere 
tijden een uiterst belangrijke rol in de plattelandseconomie.  
Ze leverden brandhout, geriefhout, en hadden een gunstige invloed 
op de waterhuishouding. In de nabijheid ervan vond het vee  
beschutting tegen ongunstig weer en het werd meteen binnen de 
weiden en buiten de akkers gehouden. Het onderhoud geschiedde op 
een welbepaalde manier: zo werden knotbomen om de vijf tot zeven 
jaar geknot.  
 
Veel van die landschapselementen zijn verloren of althans zeer sterk 
achteruitgegaan omdat ze in de moderne landbouw niet langer 
gewaardeerd worden. Maar in het vochtige meersengebied zijn rijen 
knotwilgen en knotpopulieren, samen met hoogstammige populieren, 
nog altijd talrijk aanwezig.  
 
Knotbomen bepalen niet alleen in sterke mate het landschappelijk 
karakter van een streek, ze scheppen ook nieuwe levensruimte voor 
tal van planten en dieren. Door het herhaald knotten van de pruik  
ontstaat een dikke kop die onder invloed van regenwater gaat  
inrotten. De kop van oude knotbomen wordt dan een ideale  
kiemplaats voor zwammen, mossen, varens en zaadplanten. In de 
meersen kan men er onder meer bitterzoet, vlier en braam vinden.
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de waterhuishouding nog beter 
afstemmen op het herstel van de 
natuurlijke rijkdom van dit gebied. 

De Gemene Weiden kennen nog 
steeds een sterk versnipperd 
grondgebruik, met grasland, 
akkertjes en (vooral aan de 
noordrand) vrijetijdstuinbouw.  
Ook hier is de benutting door de 
verbeterde ontwatering veel inten-
siever geworden. Veel grasland 
werd gescheurd en met raaigras 
ingezaaid, laagten werden opge-
voerd. In toenemende mate 
worden weilanden nu gebruikt 
voor het houden van paarden en 
schapen. Dit is niet zonder  
negatieve gevolgen: visuele 
degradatie door allerhande 
afsluitingen en hokken, aanvreten 
van perceelsbeplantingen, 
biotoopschade door te hoge 
begrazings- en belopingsdruk.

Een tunnelpad

Doorheen het meersengebied 
zijn destijds twee spoorlijnen 
aangelegd: de tramlijn van  
Ver-Assebroek naar Oedelem dwars 
doorheen de Assebroekse Meersen 
en de treinlijn Brugge-Maldegem-
Eeklo, aangelegd in 1863 en 
lopend doorheen de Steenbrugse 
Bosjes en de Gemene Weiden. 
Na de Tweede Wereldoorlog liep 
het aantal reizigers drastisch 

terug en in 1959 is de verbinding 
Brugge-Maldegem gesloten en 
ontmanteld. De beddingen, en in 
het bijzonder de spoorwegbedding 
Brugge-Maldegem, kennen nu 
een gebruik als recreatief wandel- 
en fietspad. Vanaf de kruising 
met het Sint-Trudoledeken 
wordt de spoorberm ingesloten 
en overkoepeld door gevarieerd 
struikgewas met vooral elzen 
en wilgen, maar ook eik, berk, 
vuilboom en vogelkers komen veel 
voor. Hop en wilde kamperfoelie 
werken zich als lianen omhoog in 
deze groene tunnel.

Meersen

Dit soort landschap wordt ‘meers’ 
of ‘broek’ genoemd, wat al aan 
de plaatsnaam Assebroek een 
gedeeltelijke verklaring geeft.  
Met ‘asse’ ligt het ingewikkelder. 
Tot in de 15de eeuw heet 
Assebroek eigenlijk ‘Arsebroek’. 
‘Ars’ was middeleeuws Brugs 
voor ‘ors’, wat paard betekent. 
De naam Assebroek betekent dus 
‘natte paardenweiden’.
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De Assebroekse Meersen

e Geheimzinnige
     cirkels

In de onmiddellijke omgeving 
van het Pastoor Verhaegheplein 
situeren zich de zogenaamde 
cirkels van de meersen.  
Vier concentrische grachten en 
drie wallen zijn nog deels in het 
landschap bewaard.  
De diameter van de buitenste 
cirkel bedraagt circa 260 meter.
De interpretatie van deze site 
roept sinds lange tijd heel wat 
vragen op, in de eerste plaats 
wat betreft de datering en de 
functie. Recent onderzoek heeft 
aangetoond dat de oorsprong in 
de middeleeuwen te zoeken is. 

De circulaire structuur is het 
relict van het kasteel van de 
Heren van Assebroek, een 
adellijke tak die een hoge maat-
schappelijke positie bekleedde. 
De oudste vermeldingen van dit 
geslacht gaan terug tot de 12de 
eeuw, maar het is vooral in de 
13de eeuw dat ze veel macht 
en rijkdom vergaren.  
Een belangrijke inkomstenbron 
is de veenontginning. Het lijkt 
dan ook geen toeval dat deze 
heren hun kasteel aanleggen in 
een veengebied.
Historische en cartografische 
bronnen tonen aan dat het 
centrale eiland oorspronkelijk 
opgehoogd was, maar dit werd 
in latere tijden afgegraven. 
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Op het centrale eiland werd 
slechts één uitbraakspoor 
aangetroffen, naast restanten 
van een beschoeiing. In het 
onderste vullingspakket van de 
eerste walgracht werden zware 
heipalen teruggevonden die 
mogelijk deel uitmaakten van de 
fundering van een brug, die het 
centrale eiland met de eerste 
wal verbond. 
Het kasteel werd vermoedelijk 
gebouwd in de 13de eeuw en 
bewoond in de 14de eeuw.  
Het lijkt verlaten te zijn in de 
15de eeuw, waarna de grachten 
geleidelijk aan verveenden.  
In de 19de of 20ste eeuw werd 
het monument genivelleerd en 
werd het gebied heringericht  

als hooiland. In vergelijking met 
andere kastelen met cirkel-
vormige walgrachten uit dezelfde 
periode is zowel de omvang  
van deze site als het gebruik van 
diverse walgrachten opmerkelijk. 
Het is het enige ‘ronde kasteel’ 
dat ooit in Vlaanderen is aan- 
getroffen. De diverse concen- 
trische grachten moeten tijdens 
de late middeleeuwen indrukwek-
kend geweest zijn. In deze zin  
is de site werkelijk zeer  
uitzonderlijk.De circulaire  
structuur is beschermd als land-
schap bij Koninklijk Besluit van  
13 september 1976. En ondertus-
sen is de beschermingsproce-
dure als archeologische zone 
opgestart.
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De Assebroekse Meersen

Het Pastoor Verhaegheplein

De kerk en het kerkplein van 
Ver-Assebroek vormen een stem-
mig geheel dat sinds 1978 als 
dorpsgezicht beschermd is. Rond 
1200 stond er al een eerste kapel 
of kerkje, maar Ver-Assebroek 
bleef een bescheiden parochie met 
weinig inwoners. In 1632 wordt 
een nieuw kerkje aan Onze-Lieve- 
Vrouw toegewijd. Vanaf 1720 
maakt pastoor Petrus Verhaeghe 
een bekend bedevaartsoord van 
Ver-Assebroek. Met giften wordt 
de kerk uitgebreid. In 1875 koopt 
Joseph Eggermont het gebouw en 
de omliggende gronden.  In 1877 
geeft hij vorm aan het huidige 
kerkplein en in 1888 wordt de 
kerk uitgebreid. Nu vormen het 
kerkje en zijn omgeving met de in 
2006 gerestaureerde ommegang-
kapellen een oase van rust. 

Gemene gronden

De Gemene en Loweiden in  
Assebroek en Oedelem zijn nog 
van de laatste overgebleven  
gemene gronden in Vlaanderen. 
Gemene weiden zijn gronden die 
gemeenschappelijk gebruikt en 
beheerd worden. De personen die 
recht hebben op het gebruik van 
de weiden worden ‘aanborgers’ 
genoemd. Het archief van deze 
aanborgers is grotendeels bewaard. 
Een Europees unicum. Het berust 
nu in het Brugse Stadsarchief.

Op gemene gronden hadden  
aanborgers het recht om hun  
vee te laten grazen volgens vast-
gelegde regels. De oudste  
schriftelijke vermelding van de  
Gemene en Loweiden dateert uit 
de 14de eeuw. De afstammelingen 
van bepaalde families, waarschijn-
lijk de afstammelingen van de 
oorspronkelijke bewoners van het 
dorp, konden een beroep doen 
op het recht dat enkel paarden 
en koeien toeliet op de gronden. 
Vanaf de 19de eeuw werden ook 
varkens toegelaten. Per paard 

of koe betaalde de gebruiker 
een kleine som (schatgeld), dat 
gebruikt werd om de weide te 
herstellen en een koewachter te 
betalen. Onder de aanborgers werd 
een hoofdman gekozen, die  
fungeerde als boekhouder, en ook 
een opperhoofdman die het dage-
lijks beheer op zich nam.  
De algemene vergadering werd 
aangekondigd in de kerk en er 
was verantwoording verschuldigd 
bij de lokale overheid (tot eind 
18de eeuw bij de ‘heerlijkheid 
Sijsele’).

In 1863 besliste de Bestendige 
Deputatie de Gemene en Lowei-
den als gemeentelijke eigendom 
te beschouwen, daarbij de rechten 
van de aanborgers volledig  
negerend. Hevig protest en verzet 
van de aanborgers deed de  
overheid het pleit verliezen:  
in 1881 oordeelde de rechtbank 
tot de teruggave van de betwiste  
gronden aan de aanborgers. 

Tot vandaag worden de gronden 
gebruikt door aanborgers en 
beheerd door verkozen hoofdman-
nen. De economische functie is 
ondertussen vervangen door een 
meer folkloristische. Om de drie 
jaar komt een duizendtal aan-
borgers samen om een stem uit te 
brengen, mogelijk een dividend  
te ontvangen en heel zeker te 
genieten van een ‘Bourgondisch’ 
maal. 
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Gemene Weidebeek

Tot de essentie van het hele  
natuurproject behoort de natuur-
ontwikkeling in de graslanden 
zelf. Via een aangepast beheer 
wordt er het herstel van bloemrijke 
graslanden nagestreefd, met onder 
meer koekoeksbloem, pinkster-
bloem, dotterbloem, ratelaar en 
orchissen. In een goede samen-
werking met de gebruikers zijn de 
gebruikswijzen afgesproken die 
daarvoor nodig zijn. Het komt 
erop neer dat deze weiden niet 
meer bemest worden en pas laat 
gemaaid worden ofwel met slechts 
een beperkt aantal dieren beweid 
worden. Om het natuurlijk,  
vochtig karakter van deze weiden 
terug te winnen, is een hoger 
waterpeil in de Gemene Weide-
beek ingesteld.

De Gemene Weidebeek zelf en de 
talrijke sloten in het gebied zijn 

Het stedelijk natuurgebied  
Gemene Weidebeek in  
Assebroek is een 40 ha  
groenenclave, enigzins  
verdoken achter de bebouwing 
langs de Vossensteert,  
Vooruitgangstraat en Astrid-
laan. In 1999 geeft de Stad de 
oorspronkelijke verkavelings-
bestemming van dit gebied op 
ten voordele van de uitbouw 
van een natuurgebied met 
vochtige weiden, sloten en 
poelen, omgeven door bos.  
Bij de inrichtingswerkzaam-
heden zijn wandelpaden aan-
gelegd, met toegangspunten 
vanuit de Vossensteert  
(met parking), Zuiderakker, 
Lindelaan, Zomerstraat en 
Gemeneweideweg-Zuid. 
De wandelwegen zijn aan-
gelegd als onverharde, grazige 
paden om zo nauw mogelijk 
aan te sluiten bij het natuurlijk 
karakter van het gebied. 

5
ASSEBROEK
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uitgebouwd tot een gevarieerd 
geheel van water- en oever- 
biotopen. De bestaande water-
lopen zijn verbreed en zoveel 
mogelijk van zacht hellende oevers 
voorzien. Bestaande groeiplaatsen 
van oeverplanten zijn daarbij 
gespaard, zodat de kolonisatie 
van de nieuwe oevers makkelijker 
op gang kan komen. Los van het 
slotenstelsel zijn een aantal  
afzonderlijke poelen aangelegd. 
De resultaten van dit graafwerk 
zijn volop zichtbaar. Libellen, 
waterjuffers, waterkevers, water-
wantsen en kikkers houden er  
zich in groot aantal op.  
Ook blauwe reigers, witgatjes  
en ijsvogel hebben het gebied  
snel weten te vinden als  
foerageerplek. 

Bij de inrichting van het gebied 
worden de oude knotwilgenrijen 
langs weiden en sloten maximaal 
behouden en waar nodig aan- 
gevuld. De knotwilgen zorgen 
voor een aantrekkelijk,  
halfgesloten landschapsbeeld.  
Bovendien zijn het leuke biotopen 
op zich: hun oude knoestige  
koppen zijn vaak getooid met 
andere planten, zoals braam, 
lijsterbes, kamperfoelie, hondsroos 
en vlier, terwijl spechten en  
roodstaarten er een goede nest-
gelegenheid vinden.

De bosgordel die bij de aanleg is 
aangeplant rond het gebied, is nu 
uitgegroeid tot een oppervlakte 
van 10 hectare. Deze bebossingen 
zijn uitgevoerd als plantacties met 
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scholen. In totaal stonden 1.800 
leerlingen in voor het planten  
van ongeveer 25.000 bomen 
en struiken. Er is overwegend 
zomereik aangeplant, met berk, 
sporkehout, lijsterbes, hazelaar en 
boswilg als begeleidende soor-
ten. In de bosranden staan meer 
bloem- en besrijke struiken zoals 
meidoorn, sleedoorn en honds-
roos. Bij de verdere uitbouw van 
het projectgebied richting  
Vooruitgangstraat zal de bos- 
oppervlakte nog enigszins  
uitgebreid worden. 

Door de ligging in stedelijke  
omgeving en zijn gevarieerd 
aanbod aan biotopen beschikt 
het natuurgebied Gemene Weide-
beek over bijzondere educatieve 
troeven. Nu al hebben kinderen 
en leerkrachten van omgevende 
scholen ontdekt dat ze er op zoek 
kunnen naar allerlei waterdiertjes. 
In de toekomst, naarmate de  
plantenrijkdom van de weiden, 

oevers en sloten zich zal  
ontwikkelen en de bossen volop 
gaan uitgroeien, zal deze  
educatieve betekenis nog sterk 
toenemen. 

Aan de rand van dit stedelijk  
natuurgebied ligt de hoevesite 
Hangerijn, die sinds 1994 niet 
meer is bewoond. Historisch  
onderzoek wees uit dat de oor-
spronkelijk omwalde site wellicht 
tot de 14de eeuw teruggaat.  
In het natuurgebied is immers 
ceramiek uit de late middel- 
eeuwen teruggevonden.  
De hoevesite wordt uitgebouwd 
als centrum voor dagactiviteiten in 
de boerderij- en natuursfeer en dit  
specifiek voor personen met een 
handicap. De ingebruikname is 
voorzien in het voorjaar 2012.
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Stadsrand-
bossen
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Het westelijk stadsrandbos

De bosrijke zuidrand van Brugge is vandaag een ideaal oord voor 
wie er even tussenuit wil temidden bos en natuur. Verschillende 
kasteeldomeinen zijn sinds de jaren 1970 in handen gekomen van 
de Stad of de Provincie en opengesteld voor het publiek.
Het is een gebied met een bewogen geschiedenis, dat in de loop 
van de eeuwen herhaald van uitzicht veranderde.

Van de middeleeuwen tot 
de 18de eeuw: veel heide en 
weinig bos

De droge zandige bodems aan 
de zuid- en oostzijde van Brugge 
waren voor de middeleeuwse 
bevolking geen geschenk uit de 
hemel. Op vele plaatsen stond er 
schraal bos, dat amper of niet om 
te vormen was in vruchtbare  
landbouwgrond. Het kappen en 
begrazen van die bossen, op gang 
gezet door de aanmerkelijke  
bevolkingsaangroei in de  
middeleeuwen, leidden op veel 
plaatsen tot het ontstaan van 
heideachtig gebied, met heide-
kruid, verspreid struikgewas en 
wat resterend geboomte.   
Die gebieden werden gemeenzaam 
‘veld’ genoemd.  

Beisbroek,  
Tudor,  
en 
Chartreuzinnenbos   

De vele plaatsnamen met ‘veld’ 
maken ons duidelijk waar  
de meeste van die heideachtige 
gebieden gesitueerd waren:  
Sijseleveld, Rijkevelde, Maleveld, 
Veldegem, Vloetemveld,  
Beverhoutsveld, Veldbeek, Veld-
hoek... Deze heidevelden, hoewel  

6

SINT-ANDRIES
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onvruchtbaar, speelden een zeer 
belangrijke rol in de toenmalige 
landbouweconomie. Het waren 
voor eerst weidegronden voor vee, 
vooral schapen. Deze leverden wol, 
melk en vlees. Op de heidevelden 
werden jonge heidestruiken  
gemaaid om bij te voederen en 
om als stalstrooisel te gebruiken.  
Ook werd er brandhout gesprok-
keld en biezen gesneden voor 
het vlechten van stoelzittingen. 
Op geschikte plaatsen werd leem 
en veldsteen opgedolven voor de 
bouw van huizen en kerken.  
Waar mogelijk werden door het 
afdammen van beken vijvers  
aangelegd voor de kweek van 
zoetwatervis. Dit landschaps-
patroon, met grote stukken heide, 
aanpalende stukken bos en, meer 
naar de bebouwingskernen toe, 
kleinschalig opgedeelde akkertjes, 
wordt erg duidelijk weegegeven  
op de Ferrariskaart uit omstreeks 
1777.

Het ‘Veld’ van Sint-Andries

Eén van de grotere veldgebieden 
in de Brugse regio lag in Sint-
Andries, grosso modo tussen de 
Doornstraat en de Diksmuidse 
Heerweg. Dit gebied was ruim 400 
ha groot en had de toepasselijke 
naam ‘Sint-Andriesveld’. Halfweg 
de 13de eeuw kocht de abdij van 
Sint-Andries, opgericht in 1098 en 
gevestigd aan de Betferkerklaan, 
het Sint-Andriesveld aan uit 
handen van de toenmalige gravin 
Margareta van Vlaanderen.  
Ruim een eeuw daarvoor was 
deze abdij, via een schenking 
uit handen van graaf Boudewijn 
Hapken, al in het bezit geraakt 
van een 115 ha groot gebied met 
vochtige gronden en biezenvelden, 
net ten zuiden van  het Sint-
Andriesveld. Dit gebied heette 
de ‘Bencebruch’, een naam 
die geleidelijk evolueerde naar 
Beysenbroek, Biesbroek, Beisbroek,
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In 1348 schonk de abdij een  
deel van deze gronden aan de 
kartuizerinnen om er een klooster, 
‘Sint-Anna-ter-Woestijne’, op te 
trekken. De zusters zouden hun 
eigendom rond het klooster land-
bouwkundig intensief in beheer 
nemen, gebruik makend van de 
plaatselijk opduikende kleilaag 
nabij de kloostersite. Voor het 
overige trof men op deze woeste 
gronden of ‘wastines’ slechts  
enkele schapenboerderijtjes aan.  
Eén ervan, de Leghuythoeve, lag 
in het centrum van het huidige 
stadsdomein Beisbroek. Resten 
van een ruim 2 km lange dubbele 
omwalling en enkele veedrink-
putten zijn daar nog duidelijke 
sporen van. 

Van de Franse Revolutie  
tot 1950:  
kastelen en naaldhout

Op het einde van de 18de eeuw 
leidde de Franse Revolutie nieuwe 
tijden in. In 1798 werden kerkelij-
ke bezittingen waaronder ook het 
Veld van Sint-Andries aangeslagen 
door de Franse bezetter en open-
baar verkocht. De toenmalige rijke 
adellijke families zagen hun kans 
schoon… Op 23 januari 1798, 
kwam het Veld voor 1.688.800  
assignaten francs in handen van 
ridder Emmanuel-Louis van  
Outryve d’Ydewalle en zijn 

schoonbroer Jacques de l’Espée.
De nieuwe grootgrondbezitters 
start ten onmiddellijk met de 
ontginning van de aangekochte 
woeste gronden. Kaarsrechte  
beukendreven werden aangelegd 
om de ontsluiting mogelijk te 
maken. Waar de kwaliteit van de 
bodem het toeliet, werd de heide 
direct omgezet in akkers en  
weiden. De bos- en kreupelhout-
percelen werden beplant met 
grove den en hakhout van tamme 
kastanje en Amerikaanse eik.  
In de 19de eeuw kwam ook het 
gebruik van uit heemse, snelgroei-
ende naaldboomsoorten in zwang: 
lork, Corsicaanse den en Douglas-
spar moesten de financiële baten 
maximaliseren. De nieuwe  
eigenaars en hun erfgenamen 
bouwden vervolgens kasteel-
do meinen uit: Peereboomveld 
(1830), Beisbroek (1835),  
Ter Heide (1875) en Tudor (1904).
Deze adellijke families ontpopten 
zich van generatie op generatie 
tot gedreven bosbouwers.  
Ze werden lid van de ‘Société  
Centrale Forestière de Belgique’ of 
zetelden in de ‘Conseil supérieur 
des Forêts’. De beide wereld- 
oorlogen waren een echte ramp 
voor deze nieuwe bossen.  
De Duitse bezetter kapte in 1917 
en 1918 bijna de volledig beboste 
opper vlakte van de domeinen  
Ter Heide, Tudor en het  
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Chartreuzinnenbos. Niet alleen  
de naaldhoutpercelen met  
onder meer honderdjarige grove  
dennenbestanden gingen voor  
de bijl, ook de monumentale  
ontginningsdreven met beuk 
sneuvelden. Het Duitse leger 
installeerde een zagerij bij het 
kruispunt van de Zeeweg en de 
Diksmuidse Heerweg en voorzag 
de Duitse frontlijn van Nieuwpoort 
tot leper van palen en plan ken 
voor de aanleg van loopgrachten 
en alle mogelijke militaire con-
structies. Na de oorlog was de 
ravage niet te overzien. Maar de 
eige naars waren volhardende  
bosbouwers en de bestanden 
werden heraangeplant.  
De geschiedenis herhaalde zich 
echter. Op een ochtend in 1942 
stonden honderd Duitse soldaten 
met zes kettingzagen opnieuw 
in Tudor. Tijdens de oorlogs jaren 
onderging 62 ha bos een kaalslag. 
Maar al in de lente van 1945  
liet Jacques d’Ydewalle 600.000  
eenjarige grove dennetjes aan-
planten.

Vanaf 1970:  
biodiversiteit en stille 
recreatie worden het 
leitmotief

Het eerste Europees Natuur-
beschermingsjaar (1970) trok het 
chaotische verstedelijkend  
Vlaanderen aan de oren. Bewinds-
lieden volgden schoorvoe tend de 
groeiende bewustmaking rond 
natuur en milieu. De Stad Brugge 
bleef niet aan de kant staan.  
In 1973 kocht de Stad het 98 ha 
grote domein Beisbroek aan van 
de familie de Busschere.  
In 1981 volgde de aankoop van 
Tudor (40 ha) en in 2003  
van het Chartreuzinnenbos  
(21 ha) van de familie van Outryve 
d’Ydewalle. Enkele van de  
versnipperde stukken van het  
Sint-Andriesveld kwamen zo weer 
samen. Vandaag vormen ze een 
aaneengesloten groenzone voor 
stille recreatie van 160 ha.

De doelstellingen van het  
bosbeheer zijn grondig gewijzigd.  
De so ciaal-recreatieve en ecolo-
gische functies staan nu voorop;  
de economi sche betekenis komt 
op de tweede plaats. Dit heeft  
ingrijpende gevolgen voor de 
boomsoortenkeuze. De donkere 
uitheemse bestanden, die  
ecologisch vrij arm zijn, worden  
stapsgewijs omgevormd naar 
streekeigen, gemengd loofbos.  
Bij nieuwe bebossingen speelt de 
zomereik een hoofdrol, aangevuld 
met berk, sporkehout, lijsterbes, 
hazelaar... Uitheemse naaldhout-
bestanden zullen in de toekomst 
veel kleinere oppervlakten gaan 
innemen. Die natuur-getrouwe 
bosbouw hecht ook veel belang 
aan heel oude bomen en dood 
hout: staande dode bomen,  
liggende stammen, takken in alle 
dikten. De diversiteit aan insecten, 
zwammen en dieren die in holle 
bomen leven (spechten, mezen, 
vleer muizen, marters...) neemt 
hierdoor flink toe. Dood hout 
vervolledigt de levensgemeenschap 
van het bos.

Een ander aandachtspunt is het 
laten ontwikkelen van heideveldjes 
als belangrijk landschaps element 
uit het verleden én als biotoop 
met een eigen planten- en 
dierenleven. De meest opvallende 
planten zijn rode dopheide en 
struikheide.  
De heideterreintjes in Beisbroek en 
Chartreuzinnenbos dragen sterk bij 
tot de biodiversiteit van de regio. 
In 2004 en 2005 zijn in die beide 
domeinen twee boomgaarden 
heraangeplant, met samen 280 
hoogstamfruitbomen, overwegend 
van oud ras. Ze vormen niet alleen 
een aantrekkelijk landschaps-
element, maar dragen ook bij aan 
het behoud van bijna verdwenen 
streekeigen fruitvariëteiten. 

Na de aankoop van de domeinen 
door de Stad Brugge heeft de 
uit bouw van de recreatieve 
infrastructuur grote aandacht 
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gekregen. In het kasteel Beisbroek 
startte in 1976 het Natuurcentrum 
Beisbroek met zijn werking.  
Dit bezoekerscentrum zette een 
doorgedreven educatieve werking 
op rond natuur en landschap 
zowel naar scholen als naar het 
brede publiek. In 1985 volgde in 
het kasteel de oprichting van de 
Volkssterrenwacht Beisbroek, die 
snel veel weerklank zou vinden.

Het kasteel Beisbroek 

In 1835 laat de Gentse burg graaf 
Edouard de Nieulant, later  
burgemeester van Sint-Andries, 
samen met zijn vrouw Sophia van  
Outryve d’Ydewalle, een klein  
kasteel bouwen op het domein. 
Rond het landhuis zorgen ze voor 
een keurige parkaanleg.  
Het echtpaar woont in de  
winter in de ruime, bijzonder 
fraaie stadswoning in de Sint-
Jansstraat 16 in Brugge en 
gebruikt het Beisbroekkasteeltje 
als zomerverblijf. Later komt het 
kasteel via erfenis in handen van 
de familie de Busschere. De Stad 
Brugge koopt het samen met 93 
ha grond in 1973 van mevrouw 
van Caloen de Basseghem,  
weduwe de Busschere. Het land-

e Een winterverblijf 
voor vleermuizen

Verscholen onder een met 
vlierstruiken begroeide heuvel 
en de kruinen van beuken, 
op ongeveer 150 m van het 
kasteel Beisbroek, ligt een bijna 
twee eeuwen oude ijskelder.
IJskelders worden bij ons vanaf 
de 17de eeuw gebouwd bij  
abdijen, kastelen of ‘huysen 
van plaisance’ om er het jaar-
rond ijs te bewaren en zo in 
de zomer te kunnen genieten 
van een fris glas witte wijn of 
een sorbet. Ijsblokken die uit 
een nabijgelegen sloot of plas 
opgehaald werden, werden  
er in verschillende lagen  
gestapeld met daartussen  
isolerende lagen stro, heide-
kruid, mos of turf. 
De ideale inplanting voor een 
ijskelder is een schaduwrijke 
plek, in een droge omgeving 
boven het waterniveau.  
Om insijpelend water te  
vermijden en de isolatie  
optimaal te verzekeren, wordt 
de kelder als een dubbelwan-
dige cilinder- of kegelvormige 
constructie uitgewerkt en van 
een toegangssas met twee 
deuren voorzien.   
De oorspronkelijke functie van 
de ijskelders is lang achter-
haald, maar met de constante 
klimatologische omstandig-
heden die er verzekerd zijn, 
vormen de kelders een ideale 
winterverblijfplaats voor grot-
bewonende vleermuizen: er is 
een hoge luchtvochtigheids-
graad van meer dan 80 %, een 
stabiele temperatuur tussen 
2 en 10° C, en een complete 
stilte en rust. In de ijskelder 
van Beisbroek overwinteren 
vooral baardvleermuis en 
watervleermuis; de franjestaart 
en gewone grootoor zijn er 
sporadisch te vinden. 
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e Het planetenpad

De Volksterrenwacht die in het kasteel Beisbroek huist, legde in 2006 
een planetenpad aan langs het wandelpad tussen het kasteel en de 
Diksmuidse Heerweg. Dit 835 meter lang traject toont ons alle  
planeten uit ons zonnestelsel, tot en met de uiterst verre ijsdwergen, 
en dit op schaalafstand tot de zon. Deze schaal is 1 op 9 miljard.  
Elke stap van één meter die men zet, staat voor een werkelijke 
afstand van 9 miljoen kilometer. De afstand zon-aarde is hier  
16 stappen; de afgelegen Pluto staat 550 stappen verderop;  
de ijsdwergen staan op 835 meter. Hier ervaart men aan de lijve  
hoe het zonnestelsel tegelijk gigantisch én buitengewoon ijl is. 
De planeten worden voorgesteld aan de hand van hun mytholo-
gische figuur onder de vorm van een bronzen sculpturen van de hand 
van kunstenaar Jef Claerhout. De planeet Venus bijvoorbeeld wordt 
weergegeven als de Godin van de Liefde, Neptunus als de Zeegod en 
Saturnus als de God van de Tijd. Elke figuur heeft een bol in handen 
die de grootte van de planeet op schaal weergeeft. Om de kleinere 
planeten zoals aarde, Venus, Mars, niet te herleiden tot millimeter-
grote bolletjes, zijn de planeten 50 maal groter afgebeeld dan volgens 
de afstandsschaal.  Hoe nietig blijkt onze aarde wel...

huis wordt omgevormd tot  
natuurcentrum. Het kasteel  
Beisbroek met bepleisterde buiten-
gevels is tweeënhalf bouwlagen 
hoog, negen traveeën breed en 
afgedekt met een schilddak.  
De sobere neoclassicistische  
architectuur is opgevrolijkt met 
beluikte vensters en de houten 
ramen met roedeverdeling.  
Op het dak kan het klokkento-

rentje erop wijzen dat de vroegere 
huisgenoten regelmatig moesten 
worden herinnerd aan het feit dat 
het tijd was om binnen te komen.
Van het oorspronkelijke interieur  
is vandaag niets meer te zien.  
Er zijn wel enkele plafond- 
versieringen en schouwtjes achter 
het huidige decor bewaard.  
De ambachtsman die in 1836 het 
behangpapier aanbracht, liet op 
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een verdoken plaats dit opschrift 
na: ‘Dit kasteel is ghedaen door 
Bernardus Polfliet tapissier ten 
jaere 1836 bid voor syne siele dat 
god hem wel gedachtig soude 
wesen’.

Het kasteel Tudor 

Stanislas van Outryve d’ Ydewalle 
en Cécile van der Renne de  
Daelenbroeck trouwen op  
15 oktober 1902. Nog in hetzelfde 
jaar nemen ze contact op met 
hun vriend baron Henry Kervyn 
de Lettenhove en vragen hem een 
kasteel voor hen te ontwerpen. 
In de zomer van 1904 wordt de 
eerste steen gelegd van wat  
kasteel Tudor zou worden en in  
de lente van 1906 kan het gezin 
het nieuwe kasteel betrekken. 
Henry Kervyn is geen architect  
van opleiding, maar wordt door  
de fami lie als de geschikte  
ontwerper voor hun kasteel  

beschouwd. Kervyn heeft een 
grote culturele interesse en is lid 
van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen.  
Het kasteel is ontworpen in  
Engelse tudorstijl omdat  
beide echtelieden dit een goed 
compromis vonden. Stanislas van 
Outryve’s voorkeur ging uit naar 
de neogotiek en die van Cécile van 
der Renne naar de Franse Lode-
wijkstijlen. Een (bij ons eerder) 
ongebruikelijke Engelse gotische 
stijl lijkt voor hen beide de enige 
aanvaardbare oplossing.
De bakstenen buitenarchitectuur 
met de verras sende stijlvolle 
vensteropeningen en erkers, de 
rijk versierde schoorstenen en de 
daken getuigen van de sociale 
status van de bouwheer.  
Boven de ingang prijkt het 
wapenschild van de familie.  
Het interieur is rijkelijk gestof-
feerd met schouwen, eikenhouten 
lambriseringen en zolderingen en 
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e Een siertuin met allure

Iets later dan in Frankrijk begint de invloed van de Renaissance in 
Engeland door te dringen. Dat uit zich eveneens in de tuinkunst, die 
zich echter niet volledig kan losmaken van de oorspronkelijke Engelse 
tuinstijl. Uit de ontmoeting van beide stijlen wordt de tudorstijl 
geboren. 
Het gebruik van rechte lijnen in de omgeving van de gebouwen, 
die verderop vervloeien in het landschap, het gebruik van buxus en 
taxusplanten gesnoeid tot allerlei figuren, en de aanwezigheid van 
knotted beds of knopentuinen zijn de voornaamste stijlkenmerken.  
In de middeleeuwen is de tuin in een groot aantal vakken verdeeld, 
later wordt het gebruikelijk om de verschillende compartimenten 
op een verschillende wijze te versieren. Het wordt de gewoonte 
de randen af te boorden met geurige planten zoals tijm, rozemarijn, 
lavendel en hysop. Stilaan worden de randen belangrijker dan de 
inhoud van de vakken. De kleine haagplanten rond de verschillende 
motieven worden op de meest merkwaardige en soms gezochte 
wijze met elkaar verbonden en in elkaar geweven. Elk vierkant 
knooppatroon verschilt van het volgende, zodat de bezoeker van 
de ene verrassing in de andere valt. Met opzet worden figuren 
nagebootst die ook voorkomen in borduurwerk of in stucwerk.  
In deze knopentuin blijft er uiteindelijk maar weinig ruimte over voor 
de planten. Meer nog, de planten verstoren het geordende patroon 
van de boordplanten. Het gevolg was dat deze binnenbeplanting 
niet meer aangeplant wordt, maar vervangen door gekleurd zand en 
steengruis. 
In het domein Tudor zijn de stijlkenmerken van de tudortuinen 
nauwelijks terug te vinden. Enkel de hoofdassen die naar het kasteel 
leiden, de overgang naar het landschap en de bloemrijke parterres in 
de verlaagde tuin voor het kasteel, wijzen in die richting.  
Bij de opschik van de parterre in 1983 is in een vereenvoudigde vorm 
teruggegrepen naar een uitgebreid sortiment van vaste planten. 
Gesnoeide afboordingshagen, die het hoofdbestanddeel vormen van 
de typische ‘knotted beds’, zijn slechts in beperkte mate aangeplant 
omdat het arbeidsintensieve onderhoud van de knopentuin vandaag 
niet meer haalbaar is.
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boven al een imposante trap. 
Vier dochters van het echtpaar  
zijn tot in 1983 op het kasteel 
blijven wonen, dat al op 3 
september 1981 verkocht was aan 
de Stad Brugge. Vanaf 1984 is het 
in gebruik als restaurant. 
De Stad heeft het gebouw onder-
tussen verkocht, maar het  
omliggende domein in bezit  
gehouden.

Het kartuizerinnenklooster 
Sint-Anna-ter-Woestijne 

Het kartuizerinnenklooster Sint-
Anna-ter-Woestijne wordt vanaf 
1348 uitgebouwd op een terrein 
dat door Bruggeling Willem Scote 
en zijn vrouw aan de orde is  
geschonken. Ook de Sint-Andries-
abdij stelt land ter beschikking.  
In 1350 vestigen zes zusters zich 
in Sint-Anna-ter-Woestijne. 
Dankzij mecenaat kan het  
kartuizerinnenklooster uitbreiden. 
In de 15de eeuw kent de stich-
ting zowel op materieel als op 
geestelijk gebied een grote bloei. 
In 1492 wordt het klooster zwaar 
beschadigd door troepen van 

e De kruidentuin

In veel kasteeldomeinen treft men een ommuurde groentetuin aan. 
De muur houdt kruimeldieven, wild, en vooral de koude wind buiten. 
Daarnaast wordt de muur ook gebruikt voor het steunen van leibo-
men van diverse fruitsoorten. Het milde klimaat in de tuin bevorderde 
de groei van de groenten en het rijpen van het fruit. 
Na de aankoop van het domein Tudor door de Stad Brugge in 1981 is 
de groentetuin omgevormd tot kruidentuin, die door twee haaks op 
elkaar staande wandelpaden in vier rechthoeken is opgedeeld.  
Vooraan rechts staan de keukenkruiden, gegroepeerd per  
plantenfamilie en vooraan links de geneeskrachtige planten, geordend 
per ziektebeeld. Achteraan rechts zijn de bijentuin, bijenhal en het 
kleinfruit ondergebracht, en links allerhande nutskruiden, zoals  
verfplanten, aromatische kruiden, droogbloemen, nijverheidsgewas-
sen, graangewassen en vlinderbloemigen.  
De kruidentuin is vrij toegankelijk van 1 mei tot 31 oktober.
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Filips van Kleef tijdens de opstand 
tegen Maximiliaan van Oostenrijk. 
De kartuizerinnen komen deze 
verwoestingen amper te boven. 
De godsdienstmoeilijkheden in de 
16de eeuw noodzaken hen om 
bescherming te zoeken binnen 
de stadsmuren. In 1580 kiezen ze 
defini tief voor Brugge als nieuwe 
vestigingsplaats en bouwen in de 
Oude Burg een bescheiden nieuw 
klooster uit.
Van Sint-Anna-ter-Woestijne zijn 
geen iconografische bronnen  
gekend. Het klooster was beschei-
den van afmetingen en eenvoudig 
van architectuur. De bouwplaats 

wordt als ‘een wildernisse’ om-
schreven. Dankzij kronieken weten 
we dat het complex bestond uit 
een kerk, een pandgang, kloos-
tergebouwen met refter, cellen en 
mogelijk een afzonderlijk gebouw 
voor de priorin. Er was een  
molen en een brouwerij en andere 
dienstge bouwen.
Na 1580 wordt Sint-Anna-ter-
Woestijne als materialenbank 
gebruikt voor de bouw van het 
klooster in de Oude Burg.  
Bakstenen werden gekuist en 
hergebruikt, grafstenen verkocht 
voor de opbrengst. 
Uit rekeningen kan afgeleid  
worden dat de boerderij, die  
vandaag in het Chartreuzinnenbos 
ligt, in 1734-1755 is gebouwd. 
Ze staat centraal op de plek waar 
vroeger het klooster lag. Van het 
klooster zelf blijft slechts een licht 
opgehoogde site, omringd door 
brede grachten, over.  
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Het domein
Tillegem

De oudste geschreven vermelding 
van de plaatsnaam Tillegem  
dateert van circa 1120-1130.  
De heerlijkheid Tillegem komt 
voor het eerst voor in een tekst 
van 1285, maar ze is wellicht een 
flink stuk ouder. Het was een 
onderdeel van een groter complex 
van goederen die de heren van 
Voormezele in en rond Brugge in 
leen hielden van de gra ven van  
Vlaanderen. Hiervan getuigen het 
geschaakt wapenschild van de 
heren van Tillegem, verwijzend 
naar dat van Voormezele, en het 
feit dat de heerlijkheid tijdens het 
Ancien Régime steeds afhankelijk 

bleef van het leenhof van de Zaal 
en kasselrij van leper. Men neemt 
aan dat Tillegem, naar middel-
eeuws leenrechtelijk gebruik, als 
erfdeel in achterleen werd gegeven 
om in het onderhoud te voorzien 
van een jonger gezinslid uit het 
huis van Voormezele, waarna die 
familietak het defini tief in bezit 
hield. Sinds de tweede helft van 
de 13de eeuw maakt Tillegem  
deel uit van de kerkelijke en  
burgerlijke parochie en gemeente 
Sint-Michiels.

7
ST-MICHIELS

Het provinciaal domein Tillegem 
dankt zijn naambe kendheid aan 
zijn rol als recreatieve zone en 
groene long van Brugge.  
De Provincie West-Vlaanderen 
werd eigenaar door achtereen-
volgende aankopen van 1963 tot 
1980. De openbare wandelzone 
van 117 ha is echter maar een deel 
van het ‘historische Tillegem’ dat 
zich in de middeleeuwen uitstrekte 
van het centrum van Sint-Michiels 
tot in Loppem, voorbij het tracé 
van de huidige autosnelweg E403.
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Geografisch bezat het begrip 
‘heerlijkheid Tillegem’ een  
tweeledige inhoud. Naast het 
onroerende leengoed van de heer, 
het zogenaamde ‘foncier’ met  
zijn kasteel, was er een ruimer 
territorium waarover hij de feodale 
rechtsmacht uitoefende.  
Mettertijd kreeg het leengoed 
een eigen patrimoniaal karakter, 
naast en los van zijn leenrechtelijk 
statuut: het kon worden verkocht, 
verpacht, gehypothekeerd,  
verkaveld enz. Met de Franse 
Revolutie verloor de toenmalige 
eigenaar Renon Le Bailly, de  
laatste echte heer van Tillegem, 
definitief deze feodale rechten.

Voor het hooghouden van hun 
maatschappelijk prestige en  
financiële onafhankelijkheid 
steunden adellijke families op een 
zo groot mogelijk grondbezit en 
de economische exploitatie ervan. 
Velen waren dan ook eigenaar van 
verschillende heerlijkheden en 
domeinen. Wanneer nodig werden 
supplementaire inkomsten gezocht  
in kapitaalbeleggingen, rente-
opbrengsten uit obligaties  
uitgegeven door centrale,  
regionale en lokale overheden, 
hoge bestuurlijke ambten, 

commissielo nen en vergoedingen 
allerhande.

Archeologisch onderzoek bewees 
dat de bouwgeschiedenis van het 
huidige kasteel slechts teruggaat 
tot in de tweede helft van de  
14de eeuw. Op de nabijgelegen 
motte vond men geen sporen van 
een oudere primitieve versterkte 
houten herenwoning. Het blijft 
dus onbekend waar de eerste  
heren van Tillegem verbleven. 
Misschien hadden de rijke Brugse 
poortersfamilies Hubrecht en 
Van Aartrijke, heren van Tillegem 
vanaf 1285, aanvankelijk weinig 
zin om het vertrouwde stadsleven 
te ruilen voor een meer landelijk 
en minder veilig bestaan. 
Uiteindelijk gaf de nood aan een 
statussymbool de doorslag: de 
bouw van een kasteel met een 
zeker wooncomfort, als zetel van 
een heerlijkheid en centrum van 
beheer, bestuur en rechtspraak. 
Militair en strategisch stelde het 
bouwwerk weinig voor. 
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In het streekhuis Kasteel Tillegem 
vindt onder meer het Regionaal 
Landschap Houtland onderdak. 
Via de uitbouw van streekhuizen 
wil het Provinciebestuur  
West-Vlaanderen een streek-
gerichte werking stimuleren.  
Het Regionaal Landschap neemt 
initiatieven om het karakteristieke 
landschap en de natuurwaarden 
van het ‘houtland’ te bewaren. 
Binnen deze vzw werd in 2003 
de Bosgroep Houtland opgericht 
die instaat voor begeleiding van 
private boseigenaars in het duur-
zaam beheer en onderhoud van 
hun bossen. 
Het bakstenen middeleeuwse  
waterkasteel, gebouwd op een 
hoge kelderverdieping, is twee 
bouwlagen hoog en acht traveeën 
breed. De hoeken worden  
geaccentueerd door vierzijdige  
torens. De toegang zit in een 
imposante geveltoren. Tot op het 
einde van de 19de eeuw bleef het 
kasteel ongewijzigd. Het is in 
1879 samen met 120 ha grond 
aangekocht door Eugène Charles 
de Peneranda en vanaf dan  
verbouwd en verfraaid in  
neogotische stijl. De verbouwin-
gen beperkten zich niet alleen tot 
het exterieur. Er werd een lange 
gang tegen de achtergevel  
aangebouwd die als nieuwe  

circulatieruimte moest fungeren.  
Een 18de-eeuwse trap is  
behouden, maar vanuit de  
vestibule naar de nieuwe gang 
verplaatst, en aan beide uiteinden 
zijn kamers bijgebouwd.  
Er is ook een kleine neogotische 
huiskapel ingericht, die van daag 
nog bestaat. Het kasteel is tot 
1980 bewoond door baron  
R. Verhaeghen en nadien door het 
Provinciebestuur aangekocht en 
tussen 1985 tot 1987 gerestau-
reerd. De eerste en tweede verdie-
ping werden tot kantoorruimte 
herbestemd. Op de gelijkvloerse 
verdieping herinneren de receptie-
ruimte, de eikenhouten Lodewijk 
XV-trap, de vergaderzaal en  
andere ruimten aan voorbije  
adellijke woonfunctie.  
Deze ruimtes zijn gestoffeerd in 
een rococostijl met marmeren 
schouwen en met stucwerk  
versierde schouwboezems en  
plafonds. De salonschilderingen, 
die afkomstig zijn uit het  
herenhuis Sint-Maartensplein 5  
in Brugge, zijn toegeschreven aan 
de Brugse kunstschilder Jan  
Beerblock (1739-1806).  
Als iconografische bron voor  
Brugse stadsgezichten zijn ze  
bijzonder boeiend.  
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De heerlijkheid bestond van in de 
middeleeuwen uit ‘land, meersen, 
bos, vijvers, water en veld’.  
Tillegem was vooral een bosrijk 
gebied. In een groot aantal akten 
vanaf de jaren 1300 tot in de 
20ste eeuw komt regelma tig de 
verwijzing voor naar ‘de bussche 
van Tilleghem’ en ‘Tillegem busch’. 
In de 19de eeuw omschrijft men 
het als ‘terre, dreve, bois, marais 
en sapinière’. Onder veld verstond 
men ‘woest’, onvruchtbaar heide-
gebied (Latijn: wastina). Oude,  
nu deels verdwe nen toponiemen  
verwezen naar die bodem- 
ge steldheid op het grondgebied 
van Sint-Michiels, Sint-Andries 
en Loppem. Ze leven nog door in 
enkele straat- en wijknamen.  
Alle bronnen han gen trouwens 
een weinig kwalitatief beeld op 
van de grond. In 1863-1866 
komen omschrij vingen als ‘slegte 
grond’, ‘zantagtig’, ‘mager land 
zeer zandagtig’ regelmatig voor. 
Slechts enkele percelen kregen  
de beoordeling ‘redelijk land’, 
sommige ‘bezaait met karooten’, 
andere met boekweit of klaver.  
De rest was bos, bestaande uit 
pijnbomen en vooral lorken  
(lariksen) en ‘taillehout’. 
De oudste kaarten van de heerlijk-
heid tonen de aanwezigheid van 
een aantal natuurlijke ‘vij vers’, 

veeleer grote poelen, en meersen 
of waterzieke gronden. In 1547 
werden tien vij vers in één lot 
verpacht. Ze droegen namen als 
‘de palmevivere’, ‘de wulfvivere’, 
‘de straetvivere’, ‘de westvivere’, 
‘de sandtvivere’ enz. In 1870 
omvatte het domein nog slechts 
twee grote percelen ‘marais’ met 
een oppervlakte van circa 2 ha. 
Het pachtcontract van 1547 hield 
rekening met het voorkomen van 
‘droge jaren’ waarbij de pachtsom 
dan verviel. 
 
Het domein Tillegem was steeds in 
wezen een houtexploitatie  
waar het bomenbestand regel- 
matig gesnoeid, geveld en  
opnieuw aangeplant werd.  
De oudst bewaarde pachtcon-
tracten van hofsteden en stukken 
grond bevat ten specifieke voor-
waarden, zoals het verbod op het 
hakken van hout van minder dan 
9 jaar. De pachter van voornoem-
de vijvers mocht niet raken aan 
het hout op de oevers. De heer 
van Tillegem bezat het recht op 
een jaarlijkse snoei van het bos die 
hem 36.000 tot 40.000 bundels 
knuppelhout en takkebossen  
konden opleveren. Die uitbating 
vond plaats in de 19de eeuw.  
Belangrijke inkomsten werden 
ook gehaald uit de verkoop van 
bomen.
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De groene gordel rond Brugge is ook aan zijn oostzijde gezegend 
met een omvangrijk bosgebied. Verschillende initiatieven zijn 
genomen om het te versterken en verder uit te bouwen tot een 
volwaardige groenpool aan de rand van de stad.

Abdij van Male, 
Ryckevelde, 
en 
Schobbejakshoogte

Male

Misschien maakt Male in 9de eeuw 
deel uit van de verdediginslinie 
ontworpen om de Noormannen te 
lijf te gaan. Zekerheid is er niet en 
de historici blijven daar verschil-
lende meningen over hebben. 
Vanaf de 12de eeuw is er sprake 
van een burcht, die als een van de 
residenties van de grafelijke fami-
lie en haar hofhouding fungeert. 
Mogelijk wordt het aanvankelijk 
als jachtverblijf gebruikt.  

In de 14de eeuw is Male de vaste 
verblijfplaats van graaf Lodewijk 
van Male (1346-1384), die er in 
1330 is geboren. De burcht wordt 
vaak belegerd tijdens politieke 
conflicten met de Fransen  
enerzijds, maar ook met de steden 

anderzijds. De bakstenen burcht 
bestaat op het eind van de  
14de eeuw uit vier vleugels met 
natuurstenen hoek- en midden-
torens, opgetrokken rond een  
vierkant binnenhof, het zoge-
naamde opperhof.  Uit bewaard 
gebleven 14de-eeuwse bouw-
rekeningen blijkt dat de exclusieve 
woonstijl van de Bourgondiërs 

8
SINT-KRUIS
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hier een vroege toepassing kreeg. 
Tijdens de opstand tegen Maximi-
liaan van Oostenrijk in 1488-1492 
wordt Male leeggeroofd. Er blijven 
op het eind van de 15de eeuw 
amper twee torens en een woon-
vleugel over. De rol als grafelijke 
burcht is definitief voorbij.  

Filips II verkoopt Male in 1558 
aan Juan Lopez Gallo, zijn 
zaakgelastigde in de Nederlanden. 
Gallo en zijn vrouw Catharina 
Pardo verblijven in de winter in 
het huis ‘De Zeven Torens’ in 
de Hoogstraat en gebruiken het 
slot als zomerverblijf. De familie 
houdt Male tot in 1710 in haar 
bezit en geeft het opnieuw pracht 
en praal. Van de vroegere acht 
hoektorens worden er drie  
herbouwd en luxueus ingericht. 
De volgende eigenaar, François 
Claesman, burgemeester van 
het Vrije, verbouwt het slot met 
bijzonder veel smaak in een  
eigentijdse stijl en creëert een 
grote, formele tuin met  
dreven en fonteinen. Enkel de 
donjon behoudt zijn middeleeuws 
uitzicht. Tot in de 20ste eeuw 
bewonen verschillende adellijke 
families deze voormalige  
grafelijke residentie. In 1920 is 
baron Charles Gillès de Pélichy 

eigenaar en hij verbouwt het  
opnieuw als zomerresidentie. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
wordt het kasteel bezet en als 
legerkamp gebruikt door Duitse  
en Canadese soldaten en later.  
Het is nadien totaal onbewoon-
baar. Baron Guido Gillès de 
Pélichy sluit in 1952 een contract 
af met de abdijgemeenschap  
Sint-Trudo. De nog bestaande 
gebouwen worden bewoonbaar 
gemaakt en op de funderingen 
van de oude burcht zijn kloos-
tergebouwen opgetrokken, naar 
het ontwerp van architect Arthur 
Degeyter. In het voorjaar 2011 
verkopen de zusters hun impo-
sante abdij aan een privé-eigenaar 
die opnieuw een woonfunctie aan 
het voormalige grafelijk slot wil 
geven.

Het gebouw vandaag
 
Het beeldbepalende omwalde, 
voormalig grafelijk slot ligt ten 
zuiden van het Maleveld. Het is 
omgeven door weiden en bossen. 
De funderingen van het kasteel 
van Margareta van Male, op het 
eind van de 14de eeuw gebouwd 
op een vierkante plattegrond, met 
zijden van 65 meter en gelegen in 
de meander van de Maleleie, zijn 

e Het Maleveld

Tot in de 18de eeuw was het Maleveld ingenomen door een groot 
heidegebied dat als gemene graasgrond voor rechthebbende  
gebruikers dienst deed. Later werd het een militair oefenterrein dat 
halfweg de 19de eeuw in landbouwcultuur werd gebracht waarvoor 
enkele rechte ontsluitingswegen werden aangelegd.  
Het oorspronkelijk heidegebied werd zeer systematisch ontgonnen 
en opgedeeld in kleine percelen volgens een rechtlijnig patroon dat 
nog zeer gaaf en herkenbaar is.  
Het Maleveld is nu stadsbezit en nog steeds in gebruik door de 
afstammelingen van de vroegere rechthebbende gebruikers.   
De perceeltjes worden meestal als akker gebruikt. In 2006 neemt de 
Stad de optie om een aantal percelen als voetbalveld aan te  
leggen, wat op weerstand van gebruikers stuit. Of de voetbalvelden 
er effectief komen, is nog niet geheel duidelijk. In elk geval schiet het 
Maleveld er dan een stuk van zijn gaafheid bij in.

8
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vandaag gedeeltelijk bewaard.  
In het midden van elke zijde en 
elke hoek stond een toren.  
De huidige poorttoren dateert uit 
die bouwfase. Dit middeleeuwse 
grondplan met vier woonvleugels 
rond een binnenhof, vormde het 
uitgangspunt van de architect bij 
de uitbouw van de abdij.  
De Sint-Trudoabdij omvat een 
kerk, een pandgang, woon- en 
gastvertrekken, vergaderzalen, een 
bibliotheek en een refter.  
Het complex is toegankelijk via 
het voormalige ‘Hooghe huus’ 
van de heerlijkheid Male in de 
Pelderijnstraat.  
Achter een grote weide ligt het 
majestueuze omwalde gebouw 
met statige torens. De oorspronke-
lijke gebouwen, rechts van de 
14de-eeuwse hoofdtoren en de 
oostvleugel, zijn in 1953-1954 
gerestaureerd en bewoonbaar 
gemaakt. De korte 18de-eeuwse 
oostvleugel is verlengd op de oude 
funderingen. In 1955 bouwt men 
links van de hoofdtoren de nieuwe 
vleugel. De paardenstal aan de 
westvleugel wordt afgebroken 

en een bewaarde buitenmuur 
gebruikt voor de abdijkerk die 
in 1956 wordt ingewijd. Nog in 
1956 wordt het linkerdeel van de 
hoofdvleugel met de hoektoren 
heropgebouwd, waarbij de resten 
van een kleine ridderzaal zijn 
geïntegreerd. De vormgeving van 
de buitengevels is geïnspireerd op 
iconografische documenten. De 
pandgang dateert uit 1959. De 
voormalige koetsierswoning en de 
hoeve zijn in 2002 gerestaureerd 
en ingericht als bezoekerscentrum.

Het park

Het park maakt deel uit van de 
historische gegroeide omgeving 
van het kasteelcomplex.  
Een 18de-eeuwse waterverfteke-
ning toont het park van Male zoals  
toenmalige eigenaar baron  
François Claesman ze heeft aan- 
gelegd. De Franse tuin, met 
formele aanleg, sluit aan bij het 
residentiële karakter van het 
toenmalige landhuis. Centraal 
ligt een as in het verlengde van 
de hoofdtoren als vista naar het 
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noorden; op het kadasterplan van 
P.C. Popp uit 1842 is de tracering 
van de as nog herkenbaar. Enkele 
dreven, drie vijvers en een rij oude 
taxusbomen zijn de enige resten 
van de 18de-eeuwse tuinaanleg 
die vandaag in een landschappelij-
ke parkaanleg met een gevarieerd 
loof- en naaldbomenbestand  
en grote graspartijen zijn 
opgenomen. Ten westen wordt 
het park begrensd door de  
Lodewijk van Malestraat, ten 
zuiden door de Pelderijnstraat en 
ten oosten door de kasteeldreef. 
De Maleleie, die in de meersen ten 
zuiden van de Maalse Steenweg 
ontspringt, loopt parallel met de 
kasteeldreef. Ten westen van de 
omwalde site ligt een ijskelder.
 

Ryckevelde

Binnen de Brugse regio is 
‘Ryckevelde’ of Rijckevelde één 
van de waardevolle natuur- en 
recreatiegebieden.  Het domein is 
een onderdeel van het Houtland, 
een gebied dat de zandstreek ten 

zuiden van Brugge omvat. Het is 
een opmerkelijke groene en bos-
rijke omgeving met een vrij gaaf, 
gevarieerd en cultuurhistorisch rijk 
landschappelijk patrimonium.  
Het domein Rijckevelde is een 
bosgebied van voornamelijk 
naaldhout, omgeven door een 
open agrarisch landschap met 
een goed bewaarde drevenstruc-
tuur, knotwilgenrijen en omwalde 
historische hoeven. 

Ryckevelde ligt op de grens van 
drie gemeenten, Brugge, Damme 
(Sijsele) en Oedelem. Alles samen 
staat hier circa 160 ha open voor 
de wandelaar en natuurliefhebber. 
Dit gebied is in handen van  
verschillende openbare eigenaars. 
Het kasteel met het omliggende 
park van 5,5 ha is eigendom  
van de Stad Brugge. Het Agent-
schap voor Natuur en Bos van de 
Vlaamse Gemeenschap beheert 
114 ha, waarin onder meer een 
natuureducatieve heemtuin 
opengesteld is. Het Ministerie van 
Landsverdediging is eigenaar van 
41 ha bos waarbinnen een militair 



54

Het oostelijk stadsrandbos

oefenterrein gelegen is. 

Het Bruggemuseum-Gruuthuse 
bewaart een verzameling stenen 
gebruiksvoorwerpen die gevonden 
zijn op Ryckevelde. Deze vondsten 
laten vermoeden dat er hier al 
in de prehistorie bewoning was. 
In de vroege middeleeuwen was 
het gebied bedekt met gemengd 
loofbos zoals eik, berk en beuk. 
Het naburige Sijsele was mogelijk 
al in de Merovingische tijd het 
centrum van een koninklijk land-
bouwdomein en tevens een van 
de vroegste parochies in de streek. 
Onder Boudewijn I (864-879)  
worden Sijsele en Ryckevelde 
grafelijk bezit, dat later in leen 
gegeven wordt.  Vanaf de tweede 
helft van de 8ste eeuw gaat het 
bosbestand achteruit door de  
toenemende bevolkingsdruk en 
door beweiding door loslopend 
vee. Hierdoor degenereerde het 
bos tot heidegebied of veld.

In het domein Ryckevelde worden 
in de 16de eeuw de nu nog 
bestaande hoeve en een herenhuis 
gebouwd.  In 1913 start baron 
Raphael Gillès de Pélichy met de 
bouw van een neogotisch kasteel. 
De bouw wordt fel vertraagd door 
de Eerste Wereldoorlog en het 
kasteel is pas afgewerkt in 1929. 
De familie Gillès de Pélichy blijft 

er wonen tot in 1946. Sinds  
1 augustus 1956 wordt het 
gehuurd door de Stichting Rijcke-
velde, een Europees en interna-
tionaal vormings- en informa-
tiecentrum. Het is sinds eind de 
jaren 1970 eigendom van de Stad 
Brugge, die het in erfpacht aan de 
Stichting heeft gegeven. 
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Ryckevelde is in 1956 als  
‘Europacentrum’ opgericht door 
Karel Verleye, die in 1949 ook 
aan de wieg stond van het  
Europacollege in Brugge. Het doel 
was en is om via informatie en 
duiding mensen te laten naden-
ken over de meerwaarde van de 
Europese eenwording. Dat proces 
van bewustwording moet leiden 
tot grensoverschrijdende acties 
en engagement. Sinds 2005 is 
de werking uitgebouwd via twee 
vzw’s. De ‘Stichting Ryckevelde’, 
die door de Vlaamse Gemeen-
schap erkend is als beweging 
binnen het sociaal-cultureel werk, 
staat in voor de activiteiten met 
volwassenen. De vzw ‘Centrum 
Ryckevelde’ richt zich tot het  
basis- en secundair onderwijs.

Het kasteelpark  
Ryckevelde

Het kasteelpark Ryckevelde wordt 
in het begin van de 20ste eeuw 
aangelegd in Engelse landschaps-
stijl. Kenmerkend zijn de glooi-
ende vormen met een afwisseling 
van graspartijen, boomgroepen, 
waterpartijen en zichtassen,  
die als geheel een natuurlijke, 
romantische sfeer uitstralen.  
Voor het park is in 2005 een reno-
vatieplan opgesteld dat leidde tot 
het herstel van het oorspronkelijk 
karakter. 
Dit parkherstel omvatte het 
vrijmaken van zichtassen en frap-
pante bomen of boomgroepen, 
het verwijderen van storende  
en belemmerende elementen en 
het openstellen van de centrale 
graspartijen. Delen van deze gras-
partijen zijn nu speel- en ligweide, 
andere delen hebben een natuur-
gericht beheer en kunnen zich zo 
ontwikkelen tot bloemrijke weide. 
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Heemtuin Ryckevelde
 
Op vijf minuten stappen van  
het kasteel, in het domein Rycke-
velde, bevindt zich een heemtuin.  
De heemtuin (3 ha) wil de 
bezoeker laten kennismaken met 
de typische landschapselemen-
ten en de biotopen van de arme 
zandgronden die de omgeving 
kenmerken. Het educatief pad van 
1300 m met 40 informatiepun-
ten doorheen de tuin, leidt langs 
kleinschalige landschapselementen 
en biotopen zoals de wegberm, 
het landduin, het heideveld, de 
akker, poelen, de hoogstamboom-
gaard, de bosrand, het loofbos, 
het naaldbos, enz. Deze biotopen 
worden beheerd volgens de 
traditionele methodes. Daardoor 
bieden ze plaats aan een grote 
verscheidenheid planten en dieren, 
die door het hedendaags grond-
gebruik zeldzaam geworden zijn. 

In de tuin is bijzondere aandacht 
besteed aan de bruikbaarheid voor 
personen met een beperking.  
Het wandelpad is geschikt  
voor rolstoelgebruikers.  
Bij de informatiepunten wordt 
extra aandacht gewijd aan de 
natuurbeleving voor blinden en 
slechtzienden.  
Zo zijn naast de gewone informa-
tieborden ook brailleborden  
geplaatst die aangepaste infor-
matie bevatten.

Voelen, proeven, ruiken en horen 
brengen de tuin tot leven.  
De natuur beleven met verscherpte 
aandacht voor de zintuigen kan 
voor elke bezoeker een verrijkende 
ervaring zijn, het voelen van de 
planten blijft hier echter het  
voorrecht van de blinde bezoeker.  
Op tasthoogte zijn een duin, 
plantbakken met heide, mossen, 
varens, waterplanten, een bijen-
korf, een hooimijt, boomstam-
men, enz. te voelen. In de zomer 
verspreidt de kamperfoelie zijn 
zoetige geur over de tuin.  
De bloemen van boerenworm-

kruid, de bladeren van het 
palmboompje, de schietwilg, 
dennennaalden, enz. hebben een 
typische geur. Het geklop van de 
specht, het zoemen van de bijen, 
het gekwaak en geplons van de 
kikkers in de amfibieënpoel zijn 
goed te horen.

De heemtuin is elke dag open van 
zonsopgang tot zonsondergang.
Begeleide wandelingen kan men 
aanvragen bij het Agentschap voor 
Natuur en Bos en bij de Dienst 
voor Toerisme Damme. 

Stapsgewijs naar meer bos 
en natuur

De Vlaamse overheid laat geen 
gelegenheid onbenut om de 
omgeving Ryckevelde-Male verder 
uit te bouwen als randstedelijke 
groenpool. Eén van de markante 
acties daarbij is de aanplant in 
2008 van een ‘Kom op tegen  
kanker-bos in de omgeving van de 
Engelendalehoeve. Met de verkoop 
van zowat 18.000 boompakketjes 
is geld in het laatje gebracht voor 
onderzoek en zorg rond kanker én 
5 ha nieuw bos aangeplant. In de 
komende jaren zal die bebossing 
stukje bij beetje worden uitge-
breid. Ook aan de noordzijde van 
Ryckevelde wordt gewerkt aan de 
versterking van het bosareaal. 

Schobbejakshoogte

De Schobbejakshoogte is een  
relict van de gordel landduinen, 
ontstaan in de jongste IJstijd 
(circa 100.000 – 10.000 jaar  
geleden). In de middeleeuwen 
maakt het gebied deel uit van de 
Noord-Vlaamse veldzone waartoe 
grote heidegebieden zoals  
Bulskampveld behoren. 
   
Het oorspronkelijke karakter 
onderging grondige wijzigingen. 
In het begin van de 20ste eeuw 
worden er een paar akkertjes in 
aangelegd. Onder militair beheer 
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Het oostelijk stadsrandbos

wordt vanaf 1950 op grote schaal 
aan zandwinning gedaan, en een 
landschap met putten en heuvels 
aangelegd voor het uittesten van 
pantservoertuigen. 

Het westelijk deel is sinds 1986  
eigendom van de Vlaamse 
Gemeenschap, Agentschap voor 
Natuur en Bos. Het is sterk verbost 
met zomereik en ratelpopulier. 
Hier en daar zijn nog restanten 
van droge heidevegetaties met 
struikheide en brem. Via begrazing 
krijgt het heide-achtig karakter 
van het terrein opnieuw ontwik-
kelingskansen.

Het oostelijk deel van de  
Schobbejakshoogte wordt als 
natuurreservaat beheerd door  
Natuurpunt vzw. Het had even-
eens met bebossing af te rekenen, 
maar is nu weer aanzienlijk opener 
geworden. Hier vinden we ook 
de meeste biotoopvariaties en 
een zeer rijke insectenfauna. Het 
begrazen door schapen, geiten en 
pony’s belet het toegroeien met 
bomen en bevordert het behoud 
van de typische heide- en veldve-
getatie. Een aanpalende bosstrook 
is recent gerooid om het heide-
terrein aanzienlijk uit te breiden.

Het 6 ha grote reservaat is aan 
de zuidzijde begrensd door een 
verharde weg (een deel van de 
voormalige weg naar Sijsele) en 
aan de noordzijde door het  
recreatief pad Oude Spoorweg-
bedding Brugge – Maldegem.

De naam ‘schobbejak’ slaat op 
reliëfrijke terreinen waar schob- 
bejakken (dieven, struikrovers, 
schoften,…) een toevlucht 
zochten. Het gebied werd ook 
wel ‘d’hoogten’ of ‘‘t wit zand’ 
genoemd. 

Schapen hebben een historische 
band met heide en worden  
van oudsher ingezet om heide-
gronden te begrazen en eventueel 
te bemesten, voor ze omgezet 
worden in akkerland.  
Vooral oudere schapenrassen  
waren aangepast aan het over-
leven op de mineralenarme  
heidevegetatie. In de vegetatie  
die het typisch menu voor de 
schapen uitmaakt, komt het 
woord schaap trouwens vaak 
voor. Schapegras en schapezuring 
zijn daarvan welbekende voor-
beelden.
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Historische kasteeldomeinen  
in de Brugse rand

Er zijn slechts enkele kastelen 
met wortels in de middeleeuwen, 
zoals het kasteel van Male, ooit 
de residentie van de graven van 
Vlaanderen, het kasteel Tillegem 
waarvan het verhaal opklimt tot 
de 14de eeuw of De Koude Keuken 
en Ten Poele. Vooral vanaf de 
18de eeuw verdwijnt de noodzaak 
om in versterkte ‘burchten’ te 
wonen en kiest de stedelijke elite 
om een kasteelgoed of ‘maison 
de plaisance’ te bouwen in de 
groene rand. Ze gebruiken het 
gebouw meestal enkel in de 
zomermaanden en verkiezen in 
de winter hun stadswoning om 
zo niets van het culturele leven te 
moeten missen. In de zomer wordt 

Rond en in Brugge zijn ruim honderd landhuizen en  
kastelen te ontdekken. Vaak zijn ze gesitueerd in een fraai park.  
Op het Brugse grondgebied zelf zouden vijfenveertig kastelen  
bewaard zijn.  
Het grootste aantal komt voor ten zuiden van de stadskern,  
op de voedselarme zandgronden die minder geschikt zijn voor  
landbouwexploitatie.  
Dit zorgde ervoor dat de zandstreek door de tijden heen bosrijk bleef.  
Deze groene omgeving was immers een veel aantrekkelijker milieu  
om een buitengoed op te richten dan de kale, winderige poldervlakte.

op het buitengoed tijd gemaakt 
voor tuinfeestjes en informele 
samenkomsten.  
Vanaf de 19de eeuw worden nog 
meer kastelen gebouwd, want 
dan manifesteert zich ook de 
rijke burgerij als ‘kasteelheer’ en 
kan dankzij haar grote financiële 
middelen de levensstijl van de 
adel perfect kopiëren. Na de 
Franse Revolutie zijn daarenboven 
veel gronden in kerkelijk bezit 
als zwart goed verkocht en 
omgevormd tot kasteeldomein. 
Kenmerkende voorbeelden daarvan 
zijn de kastelen Perenboom 
(1830), Beisbroek (1835), Ter 
Heide (1875) en Tudor (1904).

De Rode Poort
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Na de Eerste Wereldoorlog lijkt 
er een einde aan een tijdperk te 
komen. Vele adellijke families 
die tot dan twee residenties 
kunnen onderhouden, kiezen 
ofwel voor het kasteel ofwel 
voor de grote stadswoning. Twee 
residenties onderhouden met 
heel wat dienstpersoneel wordt 
onhoudbaar. Tuinen en de erop 
aansluitende boscomplexen 
vergen voor het onderhoud een 
grote financiële inspanning die 
door de lage rentabiliteit van 
de bossen en hoge lonen niet 
langer te dragen is. Verschillende 
domeinen werden verkaveld en 
gingen onherroepelijk verloren. 
Meerdere domeinen werden 
vanaf de jaren 1960 verkocht: de 
kastelen kregen ondertussen een 
andere functie zoals administratie 

Historische kasteeldomeinen in de Brugse rand

Ten Berghe 

in kasteel Tillegem, restaurant  
in kasteel Tudor, gemeentehuis  
in het kasteel Bloemenoord in 
Sint-Michiels, natuurcentrum 
in kasteel Beisbroek, terwijl de 
omliggende parken een publieke 
functie kregen. De laatste 
jaren wordt een hergebruik als 
gastenkamers een geliefde optie. 
Gelukkig blijven kastelen ook nog 
bewoond en gebruikt voor hun 
oorspronkelijke functie.
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Historische kasteeldomeinen in de Brugse rand

Male
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Historische kasteeldomeinen in de Brugse rand

De Koude Keuken
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Historische kasteeldomeinen in de Brugse rand

Tillegem

De Spijker
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De bewaard gebleven kastelen 
zijn in erg uiteenlopende stijlen 
gebouwd. Erfgenamen pasten  
het graag aan de mode van  
hun tijd. In de 18de en 19de 
eeuw domineren alvast de 
classicistische en neoclassi-
cistische stijlkenmerken. Na 1870 
gaat de voorkeur resoluut uit 
naar de neogotische stijl.  
De neogotiek past bij de toen 
streng katholieke levensbe-
schouwing van de Brugse adel.  
 
De parkaanleg bij de oudste 
kastelen rond Brugge was beperkt 
tot de onmiddellijke omgeving 
van het kasteel. Met hagen 
omzoomde moestuinen en 
boomgaarden vormden de 
overgang naar het landschap. 
Van die tuinaanleg is quasi niets 
bewaard gebleven. Van 
kasteelparken in Franse formele 
stijl zijn er slechts twee uit de 
18de eeuw van op afbeeldingen 
gekend: het kasteel van Male en 

het kasteel Rooigem in Sint-
Kruis. Het park vormde er samen 
met het kasteel een eenheid.  
Het kasteel lag op een snijpunt 
van assen. Waterpartijen, 
fonteinen, parterres met 
ingewikkelde knooppatronen, 
versieringen zoals vazen en 
standbeelden waren de 
traditionele elementen in de tuin. 
Ook van deze aanleg is nagenoeg 
niets overgebleven. Het huidig 
beeld van onze kasteelparken 
wordt volledig bepaald door de 
landschappelijke tuinstijl.  
Open grasvelden in de nabijheid 
van het kasteel zorgen daarbij 
voor een grootse ruimtewerking. 
Slechts in enkele gevallen zijn 
voorbeelden bewaard van formele 
toevoegingen in de vorm van 
bloembedden, geschoren hagen en 
kunstige vijver.

Historische kasteeldomeinen in de Brugse rand

Rooigem

‘Carte figurative’ domein Rooigem  
776, I. Drubbele

t
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Parken, bossen 
en  
groene kernen

3
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Op de noordelijke rand van 
de dorpskern van Zeebrugge, 
tegenaan de Kustlaan (N31), 
ligt het Sint-Donaaspark. 
De naam verwijst naar de 
Donaasparochiekerk. Het 
wordt kort na de Tweede 
Wereldoorlog aangelegd als 
een sober buurtpark waar 
met een ruim trapveld en 
een bescheiden speeltuin 
de klemtoon ligt op de 
mogelijkheden voor fysieke 
ontplooiing van jong en oud.

Sint Donaaspark

In 2010 ondergaat het anderhalve 
hectare grote park een meta-
morfose. In het kader van het 
Europees project ‘Leefbare Haven 
Zeebrugge’ worden de middelen 
gevonden voor een heraanleg die 
het park beter zichtbaar en  
multifunctioneler moet maken, 
en alle leeftijdsgroepen samen 
kan brengen. Het park is nu een 
groene schakel in een veilige 
verbinding tussen de sfeervolle 
tuinwijk uit 1925, het Admiraal 
Keyesplein, en de omgeving van 
de oude vissershaven en de trendy 
Rederskaai.

De dichte randbeplanting langs  
de Kustlaan is uitgedund en  
doorzichtig gemaakt waardoor  
het voormalige lichtschip  
‘De Westhinder’, dat aangemeerd 
ligt in de omgeving van de oude 
vismijn langs de Rederskaai, als 
een baken overal in het park 
zichtbaar is. Het nieuwe speel-
landschap refereert in vormgeving 
en speeluitrusting naar de nabije 
of aanleunende havenactiviteiten, 
en biedt zowel aan peuters en 
kleuters als aan tieners speel-
mogelijkheden. Een polyvalente 
weide doet dienst als sportveld 
waar ook buurtgebonden  
activiteiten of evenementen 
kunnen worden georganiseerd. 

Het talud tussen het park en 
de Kustlaan is ingericht als een 
groene tribune met zicht op de 
speelweide. In de westelijke hoek, 
enigszins verdiept ten opzichte 
van de toegangstrappen, liggen 
petanquebanen.

Het concept voor de heraanleg 
werd mede bepaald door de nood-
zaak aan een betere ontwatering 
van het terrein: evenwijdig aan 
de Sint-Donaasstraat is een wadi 
of brede gracht gegraven die het 
overtollige grondwater verzamelt 
en langzaam laat infiltreren.  
Langs die wadi ontwikkelt zich nu 
een spontane en specifieke  
oevervegetatie. Voor de beplanting 
in het park werd geput uit het 
sortiment van heesters en bomen 
bestand tegen de zilte en strakke 
zeewind (liguster, kornoelje,  
kardinaalsmuts, vlinderstruik,..  
en els, olm, en esdoorn).  
De dreef langs de Sint-Donaas-
straat is beplant met sierpeer 
(Pyrus caleryana ‘Chanticleer’). 

9
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Sint-Pietersplas

Ten noorden van de Brugge 
strekken zich de polders 
uit. Op die vruchtbare 
landbouwgronden wisselen 
weiden af met akkers.  
In de 18de eeuw bestond het 
poldergebied tussen Brugge 
en Blankenberge uit een 
mozaïek van boomgaarden, 
bosjes, akkers en - in mindere 
mate - grasland. Hoeven en 
dorpen en enkele bomenrijen 
tekenen zich af tegen de 
horizon. 

Door de oprukkende verstede-
lijking en industrialisering is dit 
gebied vooral in de 20ste eeuw 
sterk versnipperd en verstoord 
geraakt. Wat nu nog als agrarisch 
landschap rest, wijkt sterk af van 
de historische toestand.  
De polderbossen zijn op een paar 
na al in de 19de eeuw verdwenen, 
van de overvloed aan boomgaar-
den en hagen resten nog slechts 
fragmentaire relicten, en vele 
waardevolle, omwalde hoevesites 
hebben hun historische omkade-
ring verloren.

In de spie gevormd door  
de Blankenbergse Steenweg en  
Oostendse Steenweg ruimden 
begin de jaren 1970, bij de aanleg 
van de Expresweg, akkers plaats 
voor een zandwinningsput die 
tot watersportcentrum werd 
uitgebouwd. In 2000 wordt de 
Stad Brugge eigenaar van het  
32 ha grote domein en verkoopt 
het clubhuis en de botenloods 
door aan de Vlaamse Vereniging 
voor Watersport, die met een 
erfpacht ook de sportieve 
uitbating van het domein en  
de plas in handen neemt.  
Het park groeit uit tot een 
sport- en recreatiegebied met 
troeven die op geen andere 
locatie in de agglomeratie te 

vinden zijn. Naast de 16 ha 
grote plas voor watergebonden 
sporten als surfen, kajakken 
en zeilen, vind je er ook een 
BMX- en mountainbikeparcours, 
een avontuurlijke outdoorpiste 
en een heuse Friese fierljep- of 
polsstokverspringschans. Rondom 
de vijver is een pad aangelegd 
waar het heerlijk wandelen en 
joggen is. 

De karakteristieke landschaps-
elementen van het domein zijn 
versterkt. Hoogstamboomgaarden 
en meidoornhagen zijn heraan-
geplant. Er zijn afspraken gemaakt 
om de natuurwaarde van de plas 
voor watervogels maximaal te 
waarborgen. De vogels worden in 
de wintermaanden en in de broed-
periode met rust gelaten  
en zijn vanuit een kijkhut te 
observeren. Een kunstmatig op-
geworpen zandheuvel ter hoogte 
van oever van de vijver vormt een 
nieuwe woonplaats voor oever-
zwaluwen en ijsvogels. 

Sport, recreatie en educatie gaan 
hand in hand op het domein. 

10
SINT-PIETERS
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e De Blankenbergse Dijk

Wellicht vestigden zich al vanaf de 7de eeuw bewoners op de 
hoogste gronden in het gebied, aanvankelijk wellicht om er op de 
vrijgekomen schorren seizoensgebonden activiteiten te verrichten, 
zoals het houden van schapen. Uiteindelijk ontstonden hier en daar 
meer permanente woonplaatsen. In de late middeleeuwen werden 
talrijke omwalde hoeves gebouwd. De meeste dergelijke hoeves op 
Sint-Pieters-op-den-Dijk hadden één of twee walgrachten. De heer 
woonde op het opperhof, de boer op het neerhof en beide hoven 
stonden binnen de omwalling. Omwalde sites zijn vandaag nog vaak 
goed in het landschap herkenbaar.   

Om zich te beschermen tegen het zeegeweld wierpen de 
polderbewoners dijken op. De oudste dijken zijn de zogenaamde 
Evendijken die parallel met de kustlijn werden aangelegd. Over de 
Blankenbergse Dijk, of de Genteledijk - pas vanaf de 14de eeuw is 
er sprake van de Blankenbergse Dijk - zijn de wetenschappers het 
niet eens. Deze dijk of opgehoogde weg zou te dateren zijn rond 
1000. De Blankenbergse Dijk was eeuwenlang de voornaamste 
verkeersweg vanuit Brugge naar Blankenberge. Na de aanleg van 
de Blankenbergse Steenweg in de 18de eeuw vervalt de dijk tot 
een eenvoudige landweg. Hoewel zijn verhoogd profiel volledig 
verdwenen is en het grootste deel van de dijk voornamelijk in gebruik 
werd genomen voor landbouwdoeleinden, is het noordelijke stuk 
ervan tot op heden nog vrij goed herkenbaar in het landschap.   
Daar zijn de flankerende grachten nog steeds prominent aanwezig 
en de driedubbele bomenrij, die duidelijk leesbaar is op de kaart van 
Ferraris, vinden we ook nu nog terug op bepaalde plaatsen. 

Op initiatief van de Provincie West-Vlaanderen wordt in 2006 binnen 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Oudelandpolder’ 
een project opgestart om de dijk opnieuw als een historisch, 
landschappelijk en ecologisch lint zichtbaar en leesbaar te maken 
in het landschap. In het voorjaar 2011 worden als eerste stap in de 
uitvoering van dit landschapsherstelplan de bomen tussen de Sint-
Pietersmolenstraat en de Spreeuwenstraat gerooid en vervangen 
door drie rijen populieren (Populus canadensis ‘Marilandica’).  
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De hoeve ten Walle  
aan de Blankenbergse Dijk

De omwalde hoeve ontstond als 
achterleen van het ‘Hof ten Poele’ 
in de 14de eeuw. Maurits Coor-
naert beschouwt ten Walle als 
feodaal goed en formuleerde de 
hypothese als was ze mogelijk in 
de eerste helft van de 14de eeuw 
de woonplaats van herenboer 
Simon de Rikelike, schoonzoon 
van Pieter van Poele (circa 1330).  
Het nog slechts gedeeltelijk  
omwalde hoevecomplex bestaat 
uit  losse bestanddelen: het woon-
huis  en de schuur en stal. In de 

Boomgaarden 

In Vlaanderen is het vanaf de 
16de eeuw gebruikelijk om op en 
rond de boerderij hoogstammige 
fruitbomen aan te planten, met 
als doel fruitopbrengst voor eigen 
gebruik. De aanplantingen waren 
zelden uniform en bestonden 
meestal uit plaatselijk bekende 
soorten.   
In de 18de eeuw is er, zoals  
duidelijk te zien op onder meer de 
kabinetskaart van de Nederlanden 
door Graaf de Ferraris, een zekere 
fruitteeltconcentratie waar te 
nemen in het poldergebied  
ten noorden van Brugge, in het  
bijzonder in de as van Blanken-
bergse Dijk en Blankenbergse 
Vaart. Sinds de Eerste Wereld-
oorlog zijn de hoogstamboom-
gaarden geleidelijk verdwenen. 
Oorzaken zijn de verstedelijking, 
de globalisering van de fruitmarkt, 
en de overschakeling van de kwe-
kerijen op het telen van fruit op 
laagstammige fruitbomen.  
De doodsteek komt er in het 
begin van de jaren 1970.  
De Europese Unie voerde toen 
een rooipremie voor boomgaarden 
in om de overproductie van fruit 
tegen te gaan. Ook ter bestrijding 
van het perenvuur werden tal van 
boomgaarden en meidoornhagen 
gerooid.  

17de, 18de en 19de eeuw wordt 
het complex meermaals gewijzigd. 
De hoeve is toegankelijk via een 
lange dreef en een smeedijzeren 
hekken, geflankeerd door twee 
kastanjebomen. Het woonhuis 
oogt nu 19de-eeuws, maar heeft 
bouwwortels die teruggaan tot de 
14de eeuw. In het interieur zijn  
de houten zolderingen met moer-  
en kinderbalken bewaard en 
interessante schouwen en dak-
gebinten. De schuur met wolfsdak, 
die uit de 18de eeuw dateert, is in 
2002 grotendeels gereconstrueerd. 
Het als monument beschermde 
‘Ten Walle’  met de voormalige 
hoeve en de schuren worden 
gerenoveerd op initiatief van het 
Vrij Technisch Instituut, dat  
het in 2000 voor vijftig jaar in  
erfpacht kreeg van de Stad  
Brugge. De gebouwen worden 
door de school passend gebruikt 
voor de restauratieafdeling.  
Wat verder aan de Blankenbergse 
Dijk bevinden zich nog drie  
hoeven. Misschien is hoeve  
Lettenburg, eveneens  
omwald en in de 19de eeuw  
omgebouwd tot woonhuis, het 
meest opvallend.
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Ooievaarsbos en Duivekete

Op 17 juni 2006 is het eerste 
geboortebos in Sint-Pieters 
officieel voor de bevolking 
opengesteld.  Zoals ouders het 
belangrijk vinden een mooie 
naam te kiezen voor hun baby, 
zo vond het stadsbestuur 
het passend om een 
betekenisvolle naam te kiezen 
voor dit bos. ‘Ooievaarsbos’ 
is een ludieke toespeling op 
het ontstaansproces van dit 
nieuwe stuk groen. 

De noordrand van Brugge is een 
bosarme regio. Daarom beslist het 
stadsbestuur in 2000 er grond aan 
te kopen om een speelbos aan 
te leggen, dat tevens een groene 
buffer zou vormen tussen het 
bedrijventerrein Blauwe Toren en 
de woonzone Duivekete.
Tussen 2000 en 2002 worden  
de gronden aangekocht, met  
een totale oppervlakte van 6,5 ha. 
Een duizendtal Brugse gezinnen 
die tussen 2001 en 2004 een 
kleine telg mochten begroeten, 
vierden er, inspelend op een oud 
gebruik, de geboorte van hun 
kindje met het planten van een 
boom. De bebossing gebeurt in 

hoofdzaak met zomereik en es, 
maar verder ook boskers, els,  
meidoorn, hazelaar en Gelderse 
roos. De plantacties zijn een  
feestelijke aangelegenheid, met  
ouders, broers en zusjes, vaak ook 
grootouders tot ooms en tantes 
toe, die in vier shifts gespreid een 
hele dag aan het planten gaan, 
met de ene keer paashazen als 
extra animatie, de andere keer 
enkele zwarte pieten van de Sint.
Naast de beplantingswerkzaam-
heden werd ijverig aan de  

11
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e Speelbossen

Het Bosdecreet voorziet dat bossen of delen ervan als speelbos  
worden aangeduid. Deze bossen zijn bedoeld voor avontuurlijk spel 
door jongeren en zijn daarom ook buiten de paden toegankelijk.
In Brugge zijn acht bossen in eigendom van de Stad, als speelbos  
bestemd: Veltem (8,4 ha) in Sint-Kruis, het Paalbos (5,5 ha) en het 
Bergjesbos (1 ha) in Assebroek, ’t Speelhof (1,5 ha) en het bosje  
Claeys (1,9 ha) in Sint-Michiels, het Coppietersbos (3,6 ha) in  
Sint-Andries, en de twee geboortebossen, het Ooievaarsbos  
(6,5 ha) en een deel van het Duivekeetbos (speelzone van circa 2 ha) 
in Sint-Pieters. 
Daarnaast zijn er speelzones afgebakend in twee domeinen die door 
de Provincie beheerd worden: in het domein Tillegem in Sint-Michiels, 
en in het Zeebos in Zeebrugge – Blankenberge.

terreinaanleg gewerkt: er zijn 
1,6 km wandelpaden aangelegd, 
sloten en grachten verbreed, een 
vijver gegraven, en een avontuur-
lijke speelheuvel aangelegd.

Tussen 2004 en 2006 kocht de 
Stad ten noorden van de Poel-
weg en de Berkenstraat, tussen 
de spoorlijn Brugge–Zeebrugge 
en het Lisseweegs Vaartje ook 
het 4 ha grote Duivekeetbos aan 
met ook nog 3,8 ha omliggende 
grond. Met de plantacties voor 

gezinnen met jonge spruiten 
geboren in 2005 tot 2008 werd 
2,5 ha hiervan beplant.  
Met de aanleg van wandelpaden, 
sloten, speelheuvels en open zones 
belooft ook het Duivekeetbos een 
aantrekkelijk speelbos te worden.

Ooievaarsbos en Duivekete
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Ten Poele

Het kasteel ‘ten Poele’ was ooit 
het belangrijkste leengoed van 
Sint-Pieters op den Dijk. In 1365 
luidt de naam van de vroegst  
gekende eigenaar Jan van de 
Poele. Vanaf 1733 tot 1989 is het 
in bezit van de familie Rapaert 
de Grass die medio 18de eeuw de 
oudere gebouwen in een classicis-
tische stijl laat ombouwen.  
In 1989 komt het toen nog 11 ha 
grote domein in handen van een 

Tussen het industrieterrein 
van de Pathoekeweg en 
een sociale woonbuurt, 
en afgeschermd door een 
buiten gebruik gestelde 
spoorwegberm, ligt het park 
Ten Poele.

projectontwikkelaar die er een  
megalomaan en exclusief hotel-
project wil inplanten. Het project 
komt echter niet van de grond  
en in januari 1999 wordt het  
domein in drie loten openbaar 
verkocht. Het nog volledig 
omwalde kasteel dat in 1968 al 
ingrijpend verbouwd en hersteld 
werd naar het ontwerp van  
architect Maurice Vermeersch, 
krijgt opnieuw een private 
woonbestemming. Immo Desimpel 
wordt de nieuwe eigenaar van 
de rest van het park en kan er 
centraal een hotel inplanten.  
In uitvoering van een overeen-
komst met de Stad Brugge wordt 
5 ha van het park in bruikleen 
gegeven aan de Stad en in 2002 
opengesteld voor het publiek.  

Ten Poele

12
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Ter Poele

e De belvédère

In het vandaag publieke park is de belvédère of gloriette uit 1913 
een opvallend element. Dit gebouwtje zou kort voor de Eerste 
Wereldoorlog zijn gebouwd naar aanleiding van de aanleg van de 
spoorweg, die het domein splitste. De toenmalige eigenaar wou 
dankzij de belvédère, opgevat als een uitkijktoren, in staat blijven 
om zijn domein ook aan de andere kant van de spoorlijn te bekijken. 
Beneden is het gebouwtje open en de verdieping, bereikbaar via een 
buitentrap, is een veelhoekige ruimte met buitenterras.  
Opvallend is ook het koepeldak met de brede dakoversteek.  
Het gebouwtje in eclectische stijl is uniek in Brugge en is als 
monument beschermd. De restauratie van dit prieel is hoogdringend.  
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Bij de ontwikkeling van de 
woonwijken in Sint-Jozef  
halverwege de twintigste 
eeuw staan gezondheid en 
leefbaarheid voorop. In navol-
ging van de Engelse ‘tuinwijk-
gedachte’ waarin de voordelen 
van het platteland (frisse lucht, 
gemeenschap, ruimte) en 
van de stad (werk, inkomen, 
sociale voorzieningen) worden 
gecombineerd, wordt er  
duidelijk voor gekozen om 
ruime gemeenschappelijke 
voortuinen en pleinachtige 
ruimten te voorzien waarin 
veel aandacht wordt besteed 
aan groenvoorzieningen, en de 
straten en lanen te beplanten.
Ook in de recente verdere 
ontwikkeling van nieuwe 
woonwijken in Sint-Jozef en 
Koolkerke, in noordelijke  
richting, gaat veel aandacht 
naar de openbare groenvoor-
zieningen. 

13

Gandhiplein en Hoeve De Grendel

Gandhiplein

Vanaf de aanleg van de haven 
rond 1900 groeit de Sint-Jozefs-
parochie en wordt het de  
vestigingsplaats voor (haven)arbei-
ders. Tussen 1925 en 1931 worden 
verschillende nieuwe woonstraten 
aangelegd. In het midden van de 
20ste eeuw komen nog enkele 
nijverheden vanuit de binnenstad 
naar dit havengebied en zorgen 
voor een tweede bevolkings- 
toename. Het woongebied wordt  
uitgebreid met meerdere wijken, 
en in de stedenbouwkundige 

plannen worden meteen twee 
ruime groenzones ingetekend. 

‘Den Bilk’, het laaggelegen  
trapveld in de Pannebekestraat,  
is vandaag nog steeds de  
drukbezette afspraakplaats voor 
een informeel partijtje voetbal op 
buurtniveau. Het nabijgelegen 

SINT-JOZEF
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tijdstippen. Elke schaduwvlek 
symboliseert nu een seizoen en 
is beplant met vaste planten die 
bloeien in het bedoelde seizoen. 
Zo wordt het leven uitgebeeld, 
en kunnen de bewoners het 
verloop en de schoonheid van 
de seizoenen ervaren. Beeldend 
kunstenaar Hans De Pelsmacker 
speelde in op de diagonale lijnen 

Gandhiplein dat er in de jaren 
1950 in een sobere afwerking 
werd aangelegd, krijgt in 2011 
een grondige facelift. Naast het 
nieuwe lokaal van Teen Machine, 
de tienerwerking van het OCMW, 
worden een speelterrein met een 
beperkte skate-infrastructuur, 
en een ontmoetingsplek voor 
jongeren aangelegd. Een ruim 
trapveld biedt mogelijkheden voor 
allerhande balspelen en wordt 
de ideale plek voor allerhande 
buurtactiviteiten. Deze terreinin-
deling wordt verduidelijkt door het 
kruisvormig patroon van de cen-
trale paden en de strakke taluds.
Vijf jaar eerder, in 2006, krijgt het 
wat kleurloze parkje tussen de 
appartementen van Reigersvliet  
in het kader van het Wijk  
Up-programma een herinrichting. 
Beeldend kunstenares Heidi Voet 
tekende na vele contacten en 
gesprekken met de bewoners, 
en observatie vanuit de 
appartementen, een concept uit 
onder de titel ‘Mr. and  
Mrs. Garden - Van Eeden’. Ze liet 
kinderen uit de wijk de lijnen 
uittekenen van de schaduwvlekken 
die de bomen op het gazon 
afwerpen op welbepaalde 

Gandhiplein en Hoeve De Grendel
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Hoeve De Grendel is genoemd 
naar de laatste landbouwuitbater. 
Deze oorspronkelijk omwalde 
hoeve was het neerhof van het 
kasteel ‘Ter Loyghem’, een  
13de-eeuws leen van de Burg van 
Brugge. De huidige hoeve is van 
het langgeveltype met één bouw-
laag. Ze bestond uit een woon-
huis, stallingen en een schuur en 
dateert uit het begin van de  
19de eeuw. Het complex is in 
2005 verbouwd en herbestemd 
naar het ontwerp van architect.  
R. Michielssens. 
 

van de paden, en verwijst met  
de strakke lichtlijn in de grond 
naar het licht als bron van het 
leven. Hij plaatste twee kunstige 
speel- en zitmeubels in combinatie 
van roestbruin cortenstaal en 
vergrijsd hout. Ze zijn er om op 
te rusten, te spelen, te liggen, 
kortom, om te genieten van dit 
parkje. 

Hoeve De Grendel 

Na de restauratie en de herbe-
stemming van de voormalige 
hoeve De Grendel als administra-
tief wijkcentrum voor Sint-Jozef 
en Koolkerke (2007-2008),  
worden in het voorjaar 2010 de 
ruim 2,15 ha grote weiden  
omheen het oude erf als open-
bare groenzone voor de nieuwe 
woonkernen van Sint-Jozef en 
Koolkerke aangelegd. De inrich-
ting respecteert de eeuwenoude 
landschappelijke kenmerken van 
de omgeving en voorziet onder 
meer in de aanplanting van een 
fruitboomgaard met oude  
West-Vlaamse rassen, hagen en 
bomenrijen, en de integratie van 
de oude grachten en veedrinkpoel.  

Ook de wijze van beheer en  
onderhoud zijn erop gericht de 
natuurwaarden van de site  
maximaal te bestendigen en tot 
hun recht te laten komen. 

In de noordelijke hoek is een 
speelterrein ingericht voor de  
jongeren van de aanleunende 
nieuwe woonwijk. Doorheen de 
site lopen wandel- en fietspaden 
die de omliggende woonkernen 
verbinden, en via een groene 
vinger ook het Gandhiplein  
ontsluiten.  

Gandhiplein en Hoeve De Grendel
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Fort van Beieren

Karel II laat in 1700 het  
uitgestrekte Spaanse rijk na aan de 
17-jarige Filips van Anjou, klein-
zoon van Lodewijk XIV met de 
voorwaarde dat hij moet verzaken 
aan de Franse troon. Anders mag 
de jongste zoon van de Duitse 
keizer, de 15-jarige aartshertog 
Karel, de Spaanse troon bestijgen. 
De Zonnekoning lijkt aanvankelijk 
deze wens te respecteren, maar 
bekrachtigt een maand later de 
aanspraken van zijn kleinzoon op 
de Franse troon. In februari 1701 
trekken de Franse troepen de  
Zuidelijke Nederlanden binnen.  
De republiek der Verenigde  
Nederlanden, Engeland en de 
Duitse keizer kunnen een derge-
lijke aantasting van het Europese 
evenwicht en verraad niet dulden 
en vormen samen met andere 
staten een Grote Alliantie tegen 
Frankrijk en Spanje. De geallieer-
den willen de jonge aartshertog 
van Oostenrijk op de troon van 
Spanje brengen en de Zuidelijke 
Nederlanden heroveren om het als 
‘buffer’ tussen de grootmachten 
in te richten. Voor de zoveelste 
maal worden we het slagveld van 
Europa.

Op 20 februari 1701 verschiinen 
de eerste Franse troepen in 
Brugge. Dezelfde dag krijgen ze 
versterking van Spaanse soldaten. 
De Fransen willen Brugge als 
een belangrijke garnizoensstad 
uitbouwen waar jaarlijks 5.000 à 
6.000 soldaten kunnen kazerneren. 
Ze stellen snel vast dat zowel de 
Brugse fortificaties als de forten 
in de grensstreek met de republiek 
der Verenigde Nederlanden 

14KOOLKERKE

Ongeveer halfweg langs de 
Damse Vaart ligt het  
opmerkelijke vroeg  
18de-eeuwse Fort van  
Beieren. 
Ooit stond er een kasteel.
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dringend moeten worden hersteld: 
het Sint-Donaasfort in Lapscheure, 
het Isabellafort in Sint-Anna-ter-
Muiden, het Fort Lapin aan de 
Handelskom en de Cantelmolinie.
De Franse vestingbouwkundige 
Vauban komt de Brugse stadsver-
sterkingen onderzoeken en tekent 
in 1702 plannen om deze grondig 
te verbeteren. Het interessant  
ontwerp, dat in het Legerarchief 
van Vincennes wordt bewaard, 
is nooit verwezenlijkt wegens te 
duur. Er worden wel herstellings-
werkzaamheden uitgevoerd, nieu-
we palissades opgericht en enkele 
stenen wachthuizen gebouwd.  
Het vervallen Fort Lapin neemt 
men opnieuw in gebruik.  
Het gebied tussen de Gentse en 
Damse Vaart wordt onder water 
gezet. Nog vóór de officiële oor-
logsverklaring van 15 mei 1702 is 

het Sint-Donaasfort in Lapscheure 
door de Nederlanders ingenomen.

Om een bijkomende 
verdedigingsplaats te creëren, 
wordt een bestaand Frans 
legerkampement grenzend aan 
de dorpskom van Koolkerke, waar 
toen al vijf bataljons logeren, 
omgebouwd tot een stervormige 
versterking met aarden wallen 
en grachten. Het werd het 
Fort van Beieren genoemd, 
naar de toenmalige landvoogd 
Maximiliaan Emmanuel van 
Beieren. In het Fort van Beieren 
zijn geen gebouwen opgetrokken.  
De soldaten bivakkeren er in 
houten barakken en tenten. Of het 
fort was afgesloten met een poort 
en een ophaalbrug kan wellicht 
enkel nog door archeologisch 
onderzoek achterhaald worden. 
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De geschiedenis van het kasteel, 
dat aan de zuidwestkant van het 
fort stond, is nog niet onderzocht. 
Op de schaars bewaard gebleven 
foto’s is een witgepleisterd, klein 
maar fraai gebouw herkenbaar 
dat twee bouwlagen hoog is en 
afgedekt met een mansardedak. 
Het 18de-eeuws ogend kasteel is 
omringd door verschillende  
bijgebouwen in dezelfde stijl.  
Het oorspronkelijke gebouw wordt 
in 1609 gedateerd.  
In 1784 wordt het als buiten-
verblijf gebruikt door de vrijge-
vochten Petronilla van Outryve 
(1748-1814), de weduwe van 
Philippe de Stappens de Harnes. 
Deze douairière is een aanhang-

ster van de Franse revolutie en  
ze organiseert hier geheime  
politieke bijeenkomsten voor de 
Jacobijnen; een club Fransgezinde 
republikeinen die, trouw aan de 
revolutie, volstrekte democratie 
en gelijkheid nastreven. In het 
begin van de 19de eeuw komt  
het kasteel in het bezit van  
Joannes Surmont en Marie de 
Knock uit Oostkamp en in 1825 
wordt het eigendom van Albert 
De Zutter (1757-1836),  
mersenier en lijnwaadhandelaar. 
De zeer vermogende De Zutter is 
een gepassioneerd liefhebber van 
planten en bomen. Hij verkoopt 
het buitengoed voor een zacht 
prijsje aan zijn geliefde kleinzoon 
Louis Albert Breydel. 
Vanaf 1862 bewonen Louis 
Jacques Breydel en zijn vrouw 
Hélène De Meyer het fort de 
Bavière en dit zeker tot in 1894. 
Nadien wordt het samen met het 
eigenlijke fort verkocht aan de 
familie Van Severen-de Knuyt 
de Vosmar. Die familie krijgt in 
1904 de toelating om een nieuw 
hek als toegang tot de kasteelweg 
te plaatsen. Het zijn de initialen 
van Van Severen-de Knuyt die 
nog te zien zijn aan de vervallen 
blauwstenen ingang.

Fort van Beieren
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e Het natuurgebied vandaag

Hoewel volledig kunstmatig van oorsprong en aanleg heeft het Fort 
van Beieren zich in de loop der jaren tot een natuurrijk milieu  
ontwikkeld. De afwisseling van bos, open ruimten (die verwijzen naar 
de oorspronkelijke functie), wateroppervlakten (de walgracht en de 
vijver) en de hoge bermen maken de site bijzonder aantrekkelijk. 
De als weide gebruikte, vergraven zandgronden waren veelal weinig 
bemest. Een typische grassoort, het kamgras, komt er massaal 
voor. Bloeiend jacobskruiskruid vrolijkt de zomer op. In het bos staan 
oude marilandicapopulieren, zomereiken, essen en beuken. Voorts 
zijn naargelang het seizoen zevenblad, kleefkruid, grote brandnetel, 
keverorchissen, daslook, heksenkruid en nagelkruid lager bij de grond 
te ontdekken. Ter hoogte van de noordelijke walgracht herkennen  
natuurliefhebbers zwarte elzen, berken en wilgen waartussen  
pinksterbloemen, pluimzegge, wolfspoot en gele lis groeien.  
Daarenboven is vastgesteld dat enkele opmerkelijke broedvogel-
soorten hier hun nest maken, zoals de wielewaal, groene specht, 
bergeend, spotvogel, sperwer en torenvalk.

Fort van Beieren

Het Fort van Beieren heeft als  
verdedigingspost nooit zijn  
efficiëntie kunnen of moeten  
bewijzen, want het is nooit 
belegerd, maar het blijft wel in 
gebruik tot na de Oostenrijkse  
Successieoorlog (1740-1748).
 
Het werd in 1956 gesloopt,  
maar de bijhorende ijskelder naast  
de vijver is, weliswaar in erg  
verwaarloosde toestand, bewaard 
gebleven. Ook de ommuurde 
moestuin bestaat nog. De brug-
gen, de boomsoortenkeuze en 
het voorkomen van stinzen-
planten zijn de getuigen van 
de parkachtige aanleg rond het 
vroegere kasteel. Onder meer de 
wallen van het oude binnenfort 
werden hiervoor vergraven tot  

een cirkelvormige, met rode  
beuken beplante, hoogte.  
Tot 1998 waren het Fort van 
Beieren en de aanpalende  
gronden, in totaal ruim 26  
hectaren, eigendom van de familie 
van Caloen. In 1976 werd het 
fort omwille van zijn historische 
en landschappelijke waarde als 
landschap beschermd. In april 
1998 koopt de Provincie West-
Vlaanderen het Fort van Beieren 
van de erfgenamen van baron 
Ernest van Caloen. Behalve het 
eigenlijke fort, dat grotendeels 
bebost is, omvat het provinciale 
domein ook de site van het  
verdwenen kasteeltje en de  
voormalige kasteeltuin. Ook de 
hoeve Strubbe maakt er deel van 
uit.
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Veltem

De vroegste vermelding van 
het domein ‘Felthem’ gaat 
terug tot 976 wanneer de 
Gentse Sint-Baafsabdij het 
verwerft. Het domein blijkt 
voor de grote abdij van weinig 
belang. Het wordt tussen 1286 
en 1500 aan verschillende 
verbruikers verpacht. Uit de 
kaart van Pieter Pourbus van 
1561-1571 is af te leiden dat 
op de plaats van het huidige 
‘Interbad’ zich een omwalde 
mote situeerde. 

In de godsdienstoorlogen van de 
16de eeuw worden alle gebouwen 
verwoest en de Sint-Baafsabdij 
verkoopt Veltem aan Mathias 
Dagua (+1609). Dagua is een telg 
uit een van de talrijke Spaanse 
families die zich in Brugge hebben 
ingeburgerd via huwelijken 
met dochters van Brugse 
families. Mathias Dagua is een 
gefortuneerd handelaar in wijn en 

suiker en hij is ook actief in Ieper 
en Antwerpen. In Brugge koopt hij 
in 1599 een fraai ‘speelhuyseken’ 
in de Kandelaarstraat.  
In Veltem bouwt hij een kasteel, 
legt een nieuwe omwalling aan en 
koopt omliggende landerijen.

SINT-KRUIS
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In het prille begin van de  
19de eeuw bouwt de toenmalige 
eigenaar François Bertram, een 
wapenhandelaar afkomstig uit 
Nieuwpoort, er een nieuw kasteel 
in empirestijl. Dit kasteeltje 
was zichtbaar vanaf de Maalse 

Steenweg. In 1817 wordt in 
de tuin een artificiële grot 
gebouwd met daarboven een drie 
verdiepingen hoge pagode.  
Deze dure excentriciteit van 
Bertram wordt beschreven door 
een gezelschap van de ‘Caledonian 
Horticultural Society’ dat er in 
dat jaar wordt ontvangen. In 
de bovenste verdieping van de 
pagode was een waterreservoir 
gebouwd, die de fonteinen in het 
kasteelpark bevoorraadde.  
Er was ook een Chinese brug in 
het kasteelpark en in het werk van 
Charlé de Tyberchamps uit 1821 
‘Notice descriptive et historique 
des principaux châteaux grottes et 
mausolées de la Belgique’ wordt 
een Chinees kabinet in het kasteel 
zelf vermeld. 



88

Ter PoeleVeltem

Veltem vandaag

Door een huwelijk kwam Veltem 
omstreeks 1860 in bezit van de 
familie de Schietere de Lophem. 
Nadien bewoonden nog veel 
verschillende eigenaars het 
kasteel.  Eén daarvan bezorgde 
Veltem de volkse naam ‘bush van 
den hoarynck’. Hij kreeg door 
de inwoners van Sint-Kruis de 
bijnaam ‘den hoarynck’ omdat 
bij hem regelmatig haring op het 
menu stond.  

Toen het gebied in 1968 in 
handen kwam van een Brusselse 
immobiliënmaatschappij, zag het 
er naar uit dat het domein in  
81 kavels zou opgedeeld worden. 
Het fraaie kasteeltje werd jammer-

lijk gesloopt, en op 12 september 
1970 werd de eerste steen gelegd 
van het Interbad. De verkaveling 
kon gelukkig worden afgewenteld 
en de Stad Brugge kocht in 1972 
het ruim 8 ha grote stuk aan. 
Als speel- en wandelbos trekt het 
vooral bewoners van Assebroek en  
Sint-Kruis aan.

In het voorjaar 2001 werd de 
imposante beukendreef nood-
gedwongen gerooid en vervangen 
door een jonge aanplant.
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De Zeven Torentjes

De Zeven Torentjes  
vandaag

De bestemming en inrichting als 
kinderboerderij van het domein 
(3,2 ha) in 1978 was een Vlaamse 
primeur. Sindsdien maken er jaar-
lijks duizenden piepjonge Brug-
gelingen kennis met de diverse 
aspecten van het boerderijleven. 
Ze kunnen er met de klas aan de 
slag, onder meer bij de verzorging 
van de dieren en het onderhoud 
van de stallen, of bij het zaaien, 
planten en wieden in de moestuin. 
Het team van de educatieve me-
dewerkers verzorgt er elke maand 
thematische activiteiten voor 
klassen of kleine groepen: kaas 
maken, oogsten en verwerken van 
fruit en groenten, composteren, 
bevruchting en geboorte van 
jonge dieren…  Brood bakken in 
de houtgestookte bakoven is een 
belevenis die lang in het geheugen 
blijft hangen. Via het slakkenspoor 
of het boerderijspel verkennen de 
kinderen de neerhofdieren in de 
weiden en de stallen, maar ook 
een bezoek in gezins- of familie-
verband aan de kinderboerderij 
levert gegarandeerd stof voor 
enthousiaste verhalen.

Een verrassende 
voorgeschiedenis.

In Assebroek zijn vier leenhoven 
uit de feodale tijd gekend. Zij 
fungeerden als gerechtshof. 
Het oudste en grootste was dit 
in Ver-Assebroek. Het tweede 
grootste was Ter Leyen of ’s 
Heer Boudewijnsburg (later 
Rabaudenburg, en pas in de 
19de eeuw de Zeven Torentjes 
genoemd). Daarop volgen 
Zevekote en Ter Lake. 
Deze leenhoven waren afhankelijk 
van het Leenhof van de Burg in 
Brugge.
In de tweede helft van de 14de 
eeuw komt ‘Ter Leyen’ in het bezit 
van ridder Boudin de Vos, een rijk 
Brugs makelaar. Hij was schepen, 
raadslid en stadsthesaurier van 
Brugge. Als makelaar verzamelt hij 
een fortuin en treedt zelfs op als 
geldschieter van graaf Lodewijk 
van Male en wordt in 1365 
benoemd tot opzichter van het 
grafelijke muntatelier van Brugge. 
Hij belegt een groot deel van zijn 
fortuin in gronden, huizen en 
renten en probeert interessante 
leengoederen in handen te krijgen 
om dezelfde status te verwerven 
als de oude adel, die op dat 
ogenblik een grote financiële crisis 
doormaakt.  Op 4 juni 1372 doen 
Boudin en zijn vrouw Beatrix 
symbolisch afstand van het erf Ter 
Leyen aan de graaf, dat ze dadelijk 
terugkrijgen als leen en de nieuwe 
naam ’s Heer Boudewijnsburg 
geven. Het is toen een versterkt 
en omwald domein met een 
oppervlakte van 38 hectare met 
nog 40 achterlenen die ervan 

16

Centraal in Assebroek,  
in de omgeving van  
AZ Sint-Lucas, ligt het domein 
‘De Zeven Torentjes’.

ASSEBROEK
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afhankelijk zijn en waarover het de 
lagere rechtspraak heeft. Boudin 
is waarschijnlijk kort voor 1381 
gestorven.

Tijdens de gewapende conflicten 
na de dood van Karel de Stoute 
(1477) wordt het domein door 
de Bruggelingen verwoest om te 
beletten dat het door de troepen 
van Maximiliaan zou worden 
gebruikt. Lange tijd daarna zijn de 
ruïnes een schuiloord voor gespuis 
en krijgt het de toepasselijke naam 
Rabaudenburg. Tussen 1515 en 
1666 is het in handen van de 
familie de Gros, afkomstig uit 
Bourgondië. Ferry de Gros wordt 
eigenaar van de Rabaudenburg. 
Hij is burgemeester van het Vrije, 
schatbewaarder van de Orde van 
het Gulden Vlies en voorsnijder 
aan de tafel van Filips de Schone.
Tijdens de Beeldenstorm wordt het 
geplunderd. Ondertussen is er een 
neerhof dat door een landbouwer 
wordt uitgebaat. Het belangrijkste 
gebouw op het domein, dat 
als ‘kasteel’ wordt omschreven, 
gebruikt de familie de Gros tijdens 
de zomer.
Dankzij een ‘Boedelbeschrijving’ 
uit 1569 weten we hoe de 
Rabaudenburg er uitziet. Het 
domein is 85 gemeten groot, 
afgesloten met een voorpoort en 
voorzien van een stenen brug 

over de wal. Er wordt melding 
gemaakt van een duiventoren, 
een gekasseide binnenplaats en 
een omwald kasteel, dat met 
een schaliëndak is afgewerkt. 
Binnen de wal staan verschillende 
dienstgebouwen voor het werkvolk 
en een neerhof met de boerderij. 
In de boomgaard worden  
111 fruitbomen geteld en er is 
een afzonderlijke kruidentuin 
aangelegd, omringd door haagjes. 
Deze inventaris vermeldt dat er 
in de walgrachten te veel vissen 
en zwanen zijn om ze te kunnen 
tellen. Ook de duiven in de toren 
zijn ‘ontelbaar’.

In de 17de eeuw is de site in 
het bezit van de familie de Lens 
en op het eind van de 18de 
eeuw verwerft de familie van 
Lichtervelde het. De hoeve ligt dan 
gedeeltelijk in puin en er wordt 
overwogen om de duiventoren 
af te breken, wat gelukkig niet 
gebeurt. Nog op het eind van de 
18de eeuw worden de gebouwen 
als jeneverstokerij ingericht door 
Dominique Van Mullem. Het 
domein is dan eigendom van 
de familie Otto de Mentock. In 
het begin van de 19de eeuw 
blijft alleen het huidige complex 
over en pas vanaf 1828 is het 
gekend onder de naam ‘De Zeven 
Torentjes’ en omschreven als 
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e Duiven houden in een toren

’s Heer Boudewijn burg was een van de heerlijkheden met het recht 
om duiven te houden. Dit is net als het jachtrecht een ‘heerlijk’ recht, 
en uitsluitend voorbehouden aan de adel en hogere geestelijkheid. 
Duiventorens zijn een statussymbool. Duiven worden gekweekt  
voor het vlees en vormen een belangrijk onderdeel van het menu van 
de heer. Doordat duiven een ‘heerlijk bezit’ zijn en bijgevolg  
onschendbaar, is het de boeren verboden ze van de akkers te  
verdrijven. Wat soms voor menig discussie zorgt.

e De duiventoren

Deze 16de-eeuwse (?) bakstenen duiventoren is een bijzonder fraai 
exemplaar. Het is een achthoekige toren met een centrale toren en 
op elk van de hoeken een klein siertorentje, waarin telkens twee 
openingen zijn voorzien voor het in- en uitvliegen van de duiven.  
Vanaf de grond kun je de centrale toren en zes hoektorentjes zien. 
Vandaar de naam ‘De Zeven Torentjes’.
De duiventoren staat op de uiterste westkant van het domein, net 

binnen de walgracht. Ze heeft een 
muurdikte van 65 cm. De bakstenen 
zijn 21 cm lang. Binnen zijn er 650 
L-vormig gebouwde nissen, waarin 
de duiven broeden en hun nesten 
tegen tocht kunnen beschermen. 
Men kan deze nissen nog steeds 
bereiken via een zogenaamde mast 
waaraan een ladder is vastgemaakt. 
Nu huizen er amper een 40-tal  
duiven. De benedenruimte is  
afgedekt met een bakstenen  
gewelf, maar je ziet er de aanzet 
van de eigenlijke duivenzolder. 

De Zeven Torentjes

‘schaepshofstede’. De stokerij 
is nog in gebruik en de familie 
Van Mullem heeft ‘De Zeven 
Torentjes’ 175 jaar lang bewoond. 
Na de dood van André Otto 
de Mentock in 1957 wordt het 
eigendom verkaveld en de Stad 
Brugge kan in 1972 slechts drie 
hectare aankopen, net op tijd om 
dit restant van verder verval te 
vrijwaren. De oude boerderij en 
de duiventoren zijn bedreigd met 
afbraak. 

Het zoeken naar een juiste 
bestemming vergt tijd.  
Het eigendom bestaat uit stallen 
en schuren, een woning en een 

ruim erf met buiten de omwalling 
weiden. Door het onoordeelkundig 
dempen van de grachten is de 
grond moerassig. De gebouwen 
moeten deels gerestaureerd en 
deels herbouwd worden.  
Er wordt hier zelfs een schuur 
van de hoeve ’Groot ter Doest’ uit 
Dudzele, die moest verdwijnen 
voor de uitbouw van de Zeebrugse 
achterhaven, heropgebouwd.   
De restauratie en herinrichting zijn 
uitgevoerd naar het ontwerp van 
architect René Platteeuw en in 
1975 voltooid.
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Het Lappersfortbos

Het Lappersfortbos in Sint-
Michiels ligt langs het kanaal 
Brugge-Gent ten zuiden van de 
industriezone ‘Ten Briele’. Het 
is één van de groene eilanden 
ingesloten in het verstedelijkte 
gebied. Het bevat op een 
relatief kleine oppervlakte 
een grote interne diversiteit 
aan biotopen: natte en droge 
milieus, voedselrijke, alluviale 
gronden met ruige vegetatie, 
voedselarme zandgronden met 
heideschrale relicten, gerijpt 
oud bos, jonge spontane 
bosvorming, water en 
moeras,…  Dergelijke variatie 
aan milieus is voor Brugge een 
uniek gegeven.

De Stad en de Vlaamse Overheid 
beslisten in het voorjaar 2008 
om het grootste deel of bijna 
14 ha van het veelbesproken 
Lappersfortbos aan te kopen, 
namelijk het oude parkbos met 
de aanpalende graslanden langs 
het Zuidervaartje, en een drassig 
populierenbos op voormalige 
graslanden langs de Leiselebeek.

Het parkbos werd als kasteelpark 
aangelegd in de tweede helft 
van de 19de eeuw. Van het 
oorspronkelijk bij het park 
horende kasteel ‘Lappersfort’ 
rest geen enkel spoor meer. Het 
bomenbestand bestaat uit beuk, 
eik, esdoorn, tamme kastanje en 
een aantal mooi uitgegroeide 
parkbomen (hemelboom, 
taxus, den). Het bevat een rijke 
ondergroei met tapijten van 
meiklokjes, salomonszegel en 
bosanemoon. Centraal in het park 
liggen grazige open plekken, die 
begroeid zijn met een interessante 
vegetatie van arme zandgrond 
(brem, veldbies). In deze zone 
bevinden zich diverse ruïnes.  
De twee vervallen, met 
betonplaten en aarden wallen 
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omgeven munitieopslagplaatsen, 
herbergen diverse soorten 
vleermuizen en zullen met dit doel 
verder ingericht worden.

Tussen een authentiek stuk 
loop van de Leiselebeek (nu 
opgenomen in het Zuidervaartje) 
en de Vaartdijkstraat liggen oude, 
overstroombare graslanden (cfr. 
ook de Ferrariskaart). Er doorheen 

loopt een met knotwilgen 
afgezoomd pad dat het oude 
parkbos met de Vaartdijkstraat 
verbindt. Het noordelijk grasland 
is door het ophouden van het 
hooilandgebruik sterk verruigd 
geraakt. Naar het kanaal toe 
gaat het noordelijk grasland 
over in een wat hogere zone. 
Deze zone is in de tweede helft 
van de 19de eeuw met eiken 
en beuken beplant, als uitloper 
van het parkbos. Deze bomen 
zijn tot zeer mooie exemplaren 
uitgegroeid. De eiken zijn nog 
volkomen vitaal; de beuken raken 
op het einde van hun levensloop. 
Het zuidelijk grasland is langer 
in landbouwgebruik gebleven 
en minder verruigd. Extensieve 
begrazing of hooilandbeheer zijn 
hier aangewezen. 
Het Zuidervaartje bevat opnieuw 
water van goede kwaliteit. Het 
vormt een belangrijk en verrijkend 
natuurlijk element in het geheel 
van het Lappersfort. 
Deze zone vormt met haar 
combinatie van open grasland, 
imposante eiken-beukengroep, 
knotwilgendreef, slingerende 
waterloop en het achterliggende 
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Lappersfortbos

Het vaak ruige karakter,onder 
meer het gevolg van het jarenlang 
ongemoeid blijven en verwildering, 
geeft aan het Lappersfort  
een ‘oernatuurlijk’ aandoende 
sfeer, waar een aparte aan-
trekkingskracht van uitgaat.  
Het gebied kan als typevoorbeeld 
doorgaan voor een stedelijk 
natuurreservaat: een spannend 
gebied, met grote interne variatie, 
relatief hoge natuurwaarde en 
vrije toegang voor de wandelaar. 
De ecologische waarde wordt 
versterkt doordat het verbonden is 
met het ommeland via de groene 
vinger van het kanaal Brugge-
Gent, richting domein Ryckevelde 
en de Assebroekse meersen. 

parkbos, een bijzonder waardevol 
landschappelijk geheel.

Dankzij inrichtingswerkzaamheden 
door het Agentschap Natuur en 
Bos is het parkbos toegankelijker 
gemaakt. Heel wat wandelaars 
maken daar nu gebruik van. 
De moerassige weiden langs 
de Leiselebeek werden in de 
jaren 1960 –’70 beplant met 
populieren. Dit moerassig bos is 
erg woest en heeft een heel eigen 
flora (met onder meer elzenzegge, 
moeraswalstro) en fauna.  
In de toekomst zal het zijn eigen 
natuurlijke ontwikkeling kunnen 
volgen en evolueren naar een 
moerasbos, waaruit de populieren 
zullen geëlimineerd worden en 
waar vooral wilg en els het aspect 
zullen bepalen. Deze zone heeft 
ook een belangrijke functie voor 
de waterhuishouding in de buurt. 
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Park De Rode Poort

Sinds 1974 heeft de Stad een 
bruikleenovereenkomst met 
de opeenvolgende eigenaars 
om het bijna 5 ha grote 
domein De Rode Poort langs 
de Rijselstraat in Sint-Michiels 
als wandelpark open te stellen 
voor het publiek. Het park paalt 
aan de Kerkebeek en staat via 
een bruggetje in verbinding 
met het bosje ‘Claeys’ aan de 
overkant van de beek. 

Op een laatmiddeleeuwse site, 
waarvan tot in het begin van 
de 19de eeuw de kasteelhoeve 
bewaard bleef, bouwt baron  
Henri de Serret (1838-1915) 
een kasteel in Vlaamse neo-
renaissancestijl. De architect 
wordt in een familiedocument 
als ‘Bureau’ vermeld. Serret geeft 
ook opdracht aan de bekende 
landschapsarchitect Louis Fuchs 
(1818-1914) om het kasteelpark  
te ontwerpen. 

In 1920 wordt het eigendom 
verkocht aan rechter Charles 
Goethals, die het domein als 
buitenverblijf gebruikt en 
uitbreidt met 20 ha. Jacques 
Kervyn de Volkaersbeke (1903-
1979), gehuwd met Angèle 
Goethals, zal het moeilijk 
te onderhouden en toen 
beschadigde kasteel afbreken 
na de Tweede Wereldoorlog 
en vervangen door een 
contemporaine villa op de 
funderingen en kelders van het 
kasteel. Ook de indeling van het 
nieuwe huis is geïnspireerd op het 
grondplan van het kasteel. 

In 1961 wordt het domein  
De Rode Poort, toen nog circa  
5 ha groot, verkocht aan de 
C.V. Intercommunale, die het 
later overdraagt aan het Vlaams 
Gewest. Op 22 december 2005 
verkoopt het Vlaams Gewest 
het park De Rode Poort aan 
een private eigenaar. De 
verkoopsovereenkomst voorziet 
evenwel dat het park verder een 
publieke functie heeft tot 2025.

SINT-MICHIELS

18
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Park De Rode Poort

e Kerkebeekpad

De gronden naast de kronkelende Kerkebeek bleven lang onbenut 
omdat ze te drassig zijn voor bebouwing. Maar door de stijgende 
verstedelijkingsdruk werd de beek ingekokerd en raakte het grootste 
deel van de aanpalende gronden bebouwd. Bij die invulling werd 
boven het ingekokerde beektraject tussen 1978 en 1982 een 3,3 
km lang fiets- en wandelpad aangelegd, vanaf de Spoorwegstraat 
tot aan de Stockveldewijk. Deze groene fietsas vormt voor de vele 
honderden scholieren en pendelende werknemers een welgekomen 
alternatief voor de drukke Koning Albert I - laan. Het pad loopt van 
noord naar zuid dwars door Sint-Michiels, en passeert onder meer 
het Boudewijn Seapark en het park De Rode Poort. Het pad werkte 
inspirerend voor de uitbouw van een netwerk van ‘groene’ fietspaden 
en routes. Het stedelijk Mobiliteitsplan (2004) voorziet elf routes (in 
totaal circa 64 kilometer), verspreid over het grondgebied. Op één na 
zijn ze in 2011 alle gerealiseerd en bewegwijzerd. 

Blikvangers in het nu volwassen 
landschapspark zijn enkele 
bijzondere solitaire bomen: een 
zwarte els (Alnus glutinosa), een 
zomereik (Quercus robur), een 
Japanse cypres (Cryptomeria 
japonica ‘Compacta’) en een 
tamme kastanje (Castanea sativa) 
nabij de serpentinevijver; verspreid 
in het park trekken ook een groep 
Hollandse linden (Tilia vulgaris), 
een bruine beuk (Fagus sylvatica 
‘Atropunicea’), een amberboom 
(Liquidambar styraciflua), 
een moerascypres (Taxodium 
distichum) en een imposante 

plataan (Platanus hybrida) onze 
aandacht.

Tussen de villa en de spiegelvijver 
werd in 1948-1950 een Franse 
parterre aangelegd naar een 
ontwerp van de invloedrijke 
landschapsarchitect René Pechère 
(1908-2002), de ontwerper van 
onder meer de tuin van Alice en 
Daniël van Buuren in Elsene.  
Dit formele accent in het park 
werd in 1998 hersteld, en 
afgewerkt met nieuwe hagen en 
rozen.  
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Park De Rode Poort

Louis Fuchs
 
Louis Fuchs, Duitser van 
geboorte, mag tot de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de 
19de-eeuwse landschappelijke 
tuinarchitectuur in België 
gerekend worden. Hij is 
vanaf 1843 actief in België 
en wordt ook aangesteld als 
directeur van de Brusselse 
plantsoendienst. In die functie 
ontwerpt hij onder andere de 
Brusselse parkbegraafplaats in 
Evere. In 1861 krijgt hij, onder 
impuls van de Belgische vorst 

Leopold II, de opdracht voor 
de aanleg van het Leopoldpark 
in de toonaangevende badstad 
Oostende. Verder ontwerpt hij 
tientallen kasteelparken in onder- 
meer Aartrijke, , Beervelde, 
Groot-Bijgaarden, Péruwelz en 
Louvignies. 
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Park De Rode Poort

e Jachtwachtershuis (Rijselstraat 233)

Het totaal vervallen laat-15de-eeuws jachtwachtershuis, dat deel 
was van het kasteeldomein, wordt in 1981-1985 gerestaureerd en 
herbestemd als woonhuis, naar een ontwerp van architect  
Paul Goethals. Dit vroegere poortgebouw fungeerde oorspronkelijk 
als grensafbakening en uitkijkpost tussen de domeinen Snellegem 
en Weinebrugge. Het werd later in gebruik genomen als 
jachtwachtershuis. In 1998 krijgt de restauratie de Europa Nostra-
onderscheiding als voorbeeldig privé-initiatief.
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Bloemenoord

Van de vele kastelen die tot 
vandaag bewaard bleven, 
liggen sommige in een 
bijzonder fraai domein of park.
Vele zijn echter in de tweede 
helft van de vorige eeuw 
gesloopt en de kasteelparken 
zijn ondertussen verkaveld. 
In Sint-Michiels is een weinig 
bekend voorbeeld van een 
voormalig kasteelpark dat 
sinds 1978 omgevormd is tot 
stadspark nog te bewonderen.SINT-MICHIELS

19

Het park Bloemenoord hoorde 
bij kasteel Bloemenoord, dat nu 
kantoren van de gemeenteafdeling 
Sint-Michiels en een afdeling 
van de stedelijke bibliotheek 
‘huisvest’. Volgens oude kaarten 
zou op deze plaats in de 18de 
eeuw een boerderij hebben 
gestaan. Met de Franse tijd 
(1794-1814) ontstaat een nieuw 
soort particulier grootgrondbezit 
door de openbare verkoop van 
in beslag genomen kerkelijke 

bezittingen, het zogenaamde 
‘zwart goed’. Op de nieuw 
verworven gronden verrijzen 
soms kastelen of buitenhuizen. 
Verschillende worden op vroegere 
boerderijsites gebouwd. Wellicht 
ook Bloemenoord. Het complex 
is in de 19de eeuw eigendom 
van H. Sion die het tot landhuis 
omvormt. De aanleg van de 
spoorlijn Brugge-Torhout, waar 
nu de Koning Albert I-laan ligt, 
snijdt het domein middendoor.
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Bloemenoord

Van architect Morial zijn in de 
Gentse binnenstad verschillende 
woonhuizen bewaard gebleven die 
hij ontwierp samen met  
architect A. Tertzweil. Morial 
geeft de voorkeur aan een eclecti-
sche architectuurstijl, zoals  
neobarok en neo-Vlaamse 
renaissancestijl. Of zoals in 
Sint-Michiels een meer Frans 
getinte stijl. Het was vooral bij de 
uitwerking van het stedenbouw-
kundig ontwerp, het zogenaamde 
Zollikofer-De Vigneplan (1881), 
dat L. Morial en A. Tertzweil veel 
opdrachten konden uitvoeren. 
Aan het exterieur van het nogal 
extravagante gepleisterde gebouw 
werd weinig gewijzigd. Wel werd 
de belvédère (waarschijnlijk  
gebruikt om naar het eigen park 
over de spoorlijn te kijken) boven 
op de toren afgebroken en het 
schrijnwerk vernieuwd.  
Deze ingrepen betekenden een 
verarming van het oorspronke-
lijke concept. Vroeger leidde een 
statige dreef met wilde kastanje-
bomen naar het toegangshek van 
het kasteel. Links van het kasteel 
stond een grote rode beuk.  
Bloemenoord was langs de oost- 
en noordzijde door een brede  
walgracht omgeven.

In 1905 geeft de Gentse familie 
Van Wint de opdracht om een 
nieuw kasteeltje te bouwen in een 
neo-Franse renaissancestijl.  
Het ontwerp is van de Gentse 
architect L. Morial. De groot-
grondbezitters Van Wint bezitten 
verschillende pachthoeves in  
Sint-Michiels en vele van hun 
landbouwgronden zijn later ver-
kaveld. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog wordt Bloemenoord door 
de Duitsers bezet. Nadien wordt 
het gehuurd door het gemeente-
bestuur en ingericht als gemeen-
tehuis. Sinds de fusie wordt het 
als administratief centrum voor de 
gemeenteafdeling gebruikt.

Wat van het oorspronkelijk 
kasteelpark overblijft, is volledig 
afgescheiden van het kasteel.  
De scheiding bestond zeker al bij 
de aankoop van het domein door 
de familie Van Wint. In 1945  
verkoopt de familie het park aan 
de Broeders Xaverianen. Ze bou-
wen er een rusthuis en verkopen 
op hun beurt het fraaiste deel 
van het park in 1966 aan een 
bouwpromotor die op de rand 
ervan twee appartementsblok-
ken optrekt. Hevige discussies om 
behoud van zo een waardevol stuk 
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Bloemenoord

In de jaren 1980 ondergaan de 
centrumpleinen van de gemeen-
teafdelingen een metamorfose. 
De grauwe en karakterloze par-
keerpleinen worden omgevormd 
tot verkeers- en autovrije pleinen 
met sterke groene accenten.  
In 1988 is het plein rond het 
administratief centrum van Sint-
Michiels aan de beurt. Aan de 
voorzijde van het gebouw worden 
kleurige bloembedden aangelegd 
en het oorlogsmonument krijgt 
er een centrale plaats. Het plein 
wordt aan alle zijden afgebakend 
met grote linden en haagbeuken, 
en aan de achterzijde wordt een 
nieuwe parkeerruimte afgezoomd 
door hoge groene hagen.

groen erfgoed leiden tot de  
aankoop door het stadsbestuur 
van de resterende 2 hectare van 
het park. Het is vandaag een  
verrassend stadspark met een  
centrale vijver, en een dichte  
begroeiing op glooiende hel-
lingen.

In 2008 koopt de Stad 0,75 ha 
grond en gebouwen van het 
aanpalende domein van de  
Broeders Xaverianen. Die uitbrei-
ding biedt meteen de mogelijk-
heid het park beter te ontsluiten, 
en een fietsveilige verbinding te 
realiseren vanaf de Stations- 
omgeving via de Veldstraat door 
het park Bloemenoord naar de 
nieuwe site van de KHBO.  
In de open zones worden ten-
nisterreinen en krachtbalvelden 
aangelegd.
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Het Edgard De Smedtplantsoen  
en het Frederick Sanderpark

Tussen een winkelpand (nr. 45) 
en een woning (nr. 49) langs de 
Torhoutse Steenweg herinnert 
een driedelig poortgebouw aan 
een brok glorieuze sportieve 
geschiedenis. De toegangspoort 
naar het vroegere stadion 
van Cercle Brugge of ‘Cercle 
Sportif Brugeois’ leidt vandaag 
naar een buurtpark met 
uiteenlopende functies.

Nadat de beide grote Brugse 
voetbalclubs in 1975 hun nieuwe 
voetbaltempel in het Olympiapark 
in gebruik namen, verwierf de 
Stad het complex, liet er in 1993 
de gebouwen en bouwvallige 
tribunes slopen, en richtte in 1994 
het circa 1,75 ha grote terrein in 
als buurtpark.

Aan de oostelijke en westelijke 
rand zijn parkeerplaatsen en ga-
rages aangelegd, omkaderd door 
een ritmische en dichte beplan-
ting. Diagonaal over de centrale 
parkzone loopt een wandelpad 
dat de verbinding vormt tussen de 

Torhoutse Steenweg en de  
Magdalenastraat. Op het kruispunt 
van deze as en de verbindings-
paden naar de parkeerzones, is 
een rust- en zitplaats aangelegd 
omzoomd met hagen. In mei en 
juni trekken de opvallend  
geurende bloemen van de  
Paulownia’s (of keizersbomen), 
voor het verschijnen van de grote 
hartvormige bladeren, er de aan-
dacht. Een speelplein met onder 
meer een grote klimpiramide en 
petanquebanen bieden voor jong 
en oud ontspanningsmogelijk- 
heden. In de nieuwe Magdalena-
zaal of MaZ, ingeplant op de  
zuidelijk rand van het park,  
programmeert het Cultuurcentrum 
Brugge er sinds 2002 in  
samenspraak met het Cactus 
Muziekcentrum vzw pop- en rock-
concerten en ook jong theater- en 
danswerk.

20
SINT-ANDRIES
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Het Edgard De Smedtplantsoen  
en het Frederick Sanderpark

Edgard De Smedt was een spilfi-
guur bij de oprichting  
van Cercle Brugge. Zijn verdien-
sten zijn uitgebreid: hij was on-
der meer medestichter van Cercle 
en ondervoorzitter sinds 1899, 
scheidsrechter in eerste klasse 
van 1902-1906, lid comité KBVB 
van 1908-1914 en voorzitter 
van Cercle Brugge van 1937 tot 
1950. Cercle werd in zijn eerste 
jaar als voorzitter kampioen in 
tweede klasse en de toekomst zag 
er goed uit. De Tweede Wereld-
oorlog verstoorde de opgang en 
na de oorlog degradeerde Cercle 
snel uit de hoogste afdeling. In 
1950, kort na een indrukwek-
kende viering van het 50-jarig 
bestaan van Cercle, overleed hij. 
Uit dankbaarheid voor alles wat 
hij voor Cercle Brugge had bete-
kend werd zijn naam gegeven aan 
het Cerclestadion, vanaf toen het 
Edgard De Smedtstadion. Na de 
aanleg van het buurtpark besloot 
ook het stadsbestuur zijn naam te 
verbinden aan het park.

Tachtig meter voorbij de  
toegangspoort naar het Edgard 
De Smedtplantsoen langs de 
Torhoutse Steenweg leidt de met 
statige beuken beplante Frederick 
Sanderlaan via een voetgangers-
pad naar een meer bescheiden 
buurtparkje. Enkel de naamgeving 
aan dit parkje en de nabije dreef 
verwijst nog naar een van de  
drie wereldvermaarde Brugse  
hofbouwbedrijven, dat van Frede-
rick Sander, dat hier decennialang 
was gevestigd. Deze Engelsman 
kocht op het einde van de 19de 
eeuw 6 ha grond aan, en even 
later nogmaals 6,5 ha net buiten 
de stad. Hier bouwde hij een  
indrukwekkende kwekerij van  
orchideeën, azalea’s, koude-
kasplanten en laurieren. In 1909 
kreeg het bedrijf de naam  
‘Etablissements horticoles Sander 
et Fils’. De Eerste Wereldoorlog 
was rampzalig voor de kwekerij. 
De kassen werden zwaar bescha-
digd en de in- en uitvoer van 
planten was nagenoeg onmoge-
lijk. Tussen 1922 en 1930 kon 
het bedrijf heropleven, maar een 
nieuw dieptepunt diende zich aan 
bij de internationale crisis van de 
jaren 1930 en de Tweede  
Wereldoorlog. Niettegenstaande 
de vermaarde kwekerij na de oor-
log de activiteiten hervatte, begon 
een langzame doodstrijd die  
in 1957 op een vereffening  
uitdraaide. Een nazaat, Roger  

Sander, stichtte nog een nieuw 
bedrijf op dezelfde plek, maar in 
1974 werd het definitief stopge-
zet. De gronden werden verkaveld, 
en centraal tussen de apparte-
mentsgebouwen werd een ruimte 
gereserveerd voor de aanleg van 
een park dat in 1986 werd aan-
gelegd.



104

Tot de Eerste Wereldoorlog was 
Brugge een vermaard centrum 
voor planten- en bloemenkweek. 
Er werden azalea’s, orchideeën 
en koudekasplanten gekweekt, 
maar het meest van al laurier, 
de Laurus nobilis, afkomstig uit 
Klein-Azië. 
In de 17de eeuw werd deze 
plant hier al gekweekt, maar 
pas in de tweede helft van de 
19de eeuw maakte ze furore in 
de keurige tuinen van de beau 
monde. De laurier laat zich in 
statige vormen snoeien: halve 
en hele bollen, zuilen, kegels,... 
De laurierrage begeesterde, 
naast de beroepskwekers, ook 
veel amateurs, onder wie veel 
adellijke lieden. In het begin 
van de 20ste eeuw werden op 
de Markt en in de Hallezalen 
grootse tentoonstellingen 
gehouden, waarin de laurier 
een vooraanstaande plaats 
innam. De Brugse laurier genoot 
internationale faam. Honderden 
ladingen werden jaarlijks over 

de grenzen gestuurd, onder 
meer naar Midden- en Oost- 
Europa, tot zelfs in Rusland, 
en ook naar het Midden-Oosten 
en Amerika. Pronkstukken 
waren de zes tot zeven meter 
hoge reuzenexemplaren. In de 
binnenstad vonden in de loop der 
jaren 23 kwekerijen een stek.  
In de rand liep het aantal op tot 
103. Na de Tweede Wereldoorlog 
moesten ze wijken voor de 
uitdijende urbanisatie. De drie 
grootste bedrijven, Flandria 
in Assebroek, Sander in Sint-
Andries en Vincke-Dujardin 
in Christus-Koning, lagen in 
de bouwzone en staakten hun 
activiteiten. Sommige kwekers 
die zich ver genoeg van Brugge 
vestigden, overleefden de crisis en 
zorgden zelfs voor een heropbloei. 
Een schare laurierkwekers hield 
de Vlaamse Lauriervereniging 
boven de doopvont en in Jabbeke 
bouwde Bruggeling A. Devisch 
een prestigieuze kwekerij uit.
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Galgenbos

Tussen de Diksmuidse 
Heerweg en Fort Zevenbergen 
ligt een klein bosje dat 
nauwelijks opvalt, maar om 
een heel aparte reden onze 
bijzondere aandacht verdient. 
In de bestaande (schaarse) 
literatuur over Sint-Andries 
wordt op die plaats de galg  
van Brugge gesitueerd. 
Onderzoek bracht een ander 
spoor aan het licht…
De resultaten van het 
onderzoek hebben geleid tot 
de bescherming als monument 
op 14 juli 2010.

De hoge ouderdom van de 
hakhoutstoven, de ligging van de 
site langs een Romeinse weg, de 
benaming ‘galgenstick’ op oude 
kaarten en het er naast liggende 
straatje met de benaming ‘Fort 
Zevenbergen’ nvroegen om nader 
onderzoek. Door een multi- 
disciplinair onderzoek met  
veldbiologen, een geneticus, 
bodemkundigen, archeologen en 
(kunst)historici is geprobeerd de 
voorgeschiedenis van deze merk-
waardige site te achterhalen. 

Hakhoutstoven zijn struiken of 
bomen die regelmatig bij de grond 
afgezet worden en dan opnieuw 
uitlopen. Meestal worden hierbij 
meerdere stammen gevormd.  
Deze behoren allemaal tot  
hetzelfde ‘individu’. Als dit proces 
regelmatig herhaald wordt, krijgt 

men geen dikke stammen te zien, 
maar groeit de basis van de boom 
(de ‘stoof’) wel steeds verder uit. 
De omtrek is een maat voor de 
ouderdom. Bij de ontdekking van 
de site blijkt de maximumom-
trek 10 m. Een schatting van de 
groeisnelheid van hakhoutstoven 
levert een bijhorende ouderdom 
van ongeveer 300 jaar op.  
Een bodemkundig onderzoek 
wijst uit dat de site eigenlijk een 
getuigenheuvel is van pleistocene 
ouderdom. Bovenop de heuvel  
is echter een dubbele wal opge-
worpen. De haagbeuken staan 
op deze antropogene wallen en 
verraden dus duidelijk aanplant en 
geen natuurlijk bos. In de wal  
zitten talrijke scherven, die 
aangeven dat bij het opwerpen 
van de wal een 14de-eeuwse 
site vergraven werd. De scherven 
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Galgenveld en Galgenberg

In Brugge is de eerste galg gesitueerd op de plaats van de Sint- 
Pieterskapel aan de Philipstockstraat, in de onmiddellijke omgeving 
van de Burg. Nog in de 11de eeuw opteert de stadsmagistraat om 
de galg buiten de (eerste) omwalling te plaatsen in de buurt tussen 
de huidige Boeveriestraat en Hauwerstraat. In de loop van de 13de 
eeuw breidt de stad uit en de galg komt midden een bebouwd gebied 
te liggen. Vóór 1261 wordt ze naar Sint-Andries verplaatst, in het 
nu verdwenen Kaakstraatje (dat men ook Galgenweg noemde), een 
zijstraat van de eeuwenoude Diksmuidse Heerweg, een belangrijke 
invalsweg naar Brugge. Zo’n galg maakte de bezoekers erop attent 
dat het ‘gerecht’ in de stad goed functioneert. De galg werd hier 
tot 1795 gebruikt. Het was waarschijnlijk een driezijdige constructie 
die uit blauwe hardstenen pijlers bestond, bovenaan door houten 
of metalen dwarsbalken met elkaar zijn verbonden, en voorzien van 
stroppen. Terechtstellingen gebeurden veelal in de stad, maar het lijk 
kon aan de galg buiten de stad tentoon gehangen worden. Niettemin 
werden op dit ‘Het Gerechte van Brugge’ terechtstellingen uitge-
voerd. De beruchte verrader François vander Straeten bijvoorbeeld die 
tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) de Franse troepen langs 
de Smedenpoort wilde binnenloodsen werd gevat en op de Burg 
terechtgesteld. Zijn lijk werd met de voeten aan de paal opgehangen 
op het Galgenveld en zijn afgehakt hoofd kwam op de Smedenpoort 
zelf terecht waar nu nog steeds een bronzen exemplaar hangt. 
In de archiefdocumenten wordt de galg ‘bachten der Machdeleene’ 
gesitueerd. Deze vermelding was belangrijk om de rest van het 
verhaal samen te stellen. 

vertegenwoordigen braadpannen, 
een kruikje in Rijnland aardewerk, 
dakpannen, baksteenfragmen-
ten, of met andere woorden een 
duidelijke woonsite. 
De ouderdom van de bomen ener-
zijds en de scherven anderzijds 
maken duidelijk dat de wal in 
de 15de of de 16de eeuw moet 
opgeworpen zijn. De vorm van de 
wal doet een vijfhoekige redoute, 
wellicht een Spaans aarden fort 
uit de tijd van de godsdienst- 
troebelen vermoeden. Het voor-

lopige besluit is dat de haag-
beuken vermoedelijk kort na het 
verlaten van het fort geplant zijn 
op de wallen. Uit de stoofomtrek 
van 10 meter, in combinatie met 
de ‘Ommeloper’ van 1690 waarop 
de bomen nog niet getekend zijn, 
wordt het einde van de 17de eeuw 
of ten laatste het begin van de 
18de eeuw vooropgesteld als het 
moment van planten. De bomen 
zijn met andere woorden zo’n 300 
jaar oud. 
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Galgenbos

e Ter Galge of Ter Weelde

Het ‘stuk Ter Galge’, waarvan de naam voor het eerst in een 
oorkonde van 1453 opduikt, en waar leprozen of ‘akkerzieken’ wonen, 
is gelegen in de omgeving van de galg van Brugge aan de Diksmuidse 
Heerweg. Arme leprozen  mogen de lijken van de gehangenen 
bewaken en krijgen daar een kleine vergoeding voor van de 
stadsmagistraat. Een hand of een vinger van een gehangene is toen 
een gezocht amulet. Wanneer het lijk volledig in stukken van de galg 
valt dan zijn het opnieuw de akkerzieken die het recht hebben deze te 
begraven. Volgens bewaard gebleven cijfergegevens zijn er in 1562 
nog amper een paar akkerzieken die hier wonen. Archiefverwijzingen 
maken duidelijk dat de leprozenhuisjes vóór 1588 afgebroken zijn. 
Met kaartmateriaal en een 17de-eeuwse ‘Ommeloper’ kon dit ‘stuk’, 
waar (houten?) huisjes op gebouwd waren, precies gelokaliseerd 
worden als ‘Ter Galge’ waar tot in het laatste kwart van de 16de eeuw 
leprozenhuisjes. Mogelijk is omstreeks 1600 een aarden bastion (of 
redoute) opgeworpen en wordt het  ‘Ter Weelde’ genoemd, naar de 
naam van een hoeve die aan de Kaakstraat lag. 
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De Koude Keuken

De ‘Koude Keuken’ is één 
van de weinige Brugse 
kastelen met een ver 
verleden. Het kasteel zou in 
1326 als eigenares Catelyne 
Koudekeuken hebben gehad, 
die haar naam geeft aan de 
site. Later wordt het bekend 
als ‘’t Goed Ter Straeten’ en 
‘Noortvelde’. 

Op de gravure in het werk van 
Antonius Sanderus ‘Flandria 
Illustrata’ (1641) is een opper- en 
neerhofstructuur herkenbaar 
en ligt het kasteel binnen een 
dubbele omwalling, die bereikbaar 
is via een toegangsgebouw en een 
ophaalbrug. Het toegangsgebouw 
bestaat nog steeds. Tot aan 
de Franse Revolutie omvat het 
domein 220 hectare. In de 19de 
eeuw wordt het vervallen landhuis 
als hoeve gebruikt, tot het rond 
1900 wordt aangekocht door 
baron Jozef Kervyn de Lettenhove.  
De nieuwe eigenaar geeft opdracht 
aan de Brugse getalenteerde 
stadsarchitect Charles De Wulf 
(1865-1904) om het kasteel te 
restaureren en te verfraaien. Het 
hoofdgebouw en de traptoren 
worden hoger opgetrokken, de 
houten balkenzolderingen hersteld 
en het interieur gestoffeerd in 
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zowel een barokke als neoklassieke 
stijl. Verschillende oude 
elementen blijven geïntegreerd. 
Het toegangsgebouw en de 
tuinierswoning ondergaan geen 
vormelijke wijzigingen. De 
parkaanleg beperkt zich dan nog 
tot een grasveld, enkele heesters 
en een vijver aan de voorkant van 
het kasteel. Baron Kervyn zorgt 
voor een eerste parkaanleg. 

Toen het 13 ha grote domein 
in 1968, net voor de fusie met 
Brugge, door de gemeente Sint-
Andries werd aangekocht, voorzag 
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De Koude Keuken

een Bijzonder Plan van Aanleg 
dat het als sport- en recreatiepark 
zou worden uitgebouwd. Er werd 
een sporthal met schutterstoren 
gebouwd, en een voetbalveld en  
5 tennisvelden aangelegd. 
Verder in het park werd een 
schutterstoren en een paviljoen 
opgetrokken. Een deel van het 
domein zou volgens het Bijzonder 
Plan van Aanleg voor sociale 
woningbouw worden gebruikt. 
Deze bestemming wordt echter 
niet gerealiseerd.

In 1974 koopt de Stad Brugge 
5 ha aangrenzende grond 
aan, en wordt een bijkomende 
parkzone aangelegd. Rond een 
centraal gegraven vijver worden 
een terrasvormig talud met 
zitgelegenheid, een weide voor 
kleinvee, en een wandelpad 
aangelegd.  

De volwassenheid en de variatie 
in gebruiksmogelijkheden 
zorgen ervoor dat de Koude 
Keuken vandaag een geliefkoosd 
wandeldomein is. Door een dreef 
met vier rijen beuken rijden we 
onder de toegangspoort het 
park binnen, dat in Engelse 
landschapsstijl is aangelegd. De 
dubbele omwalling is er nog 
steeds, de eerste omwalling sluit 
onmiddellijk aan op het kasteel, 
de tweede is geïntegreerd in het 
park. De open grasvelden en de 
nabijheid van het kasteel zorgen 
voor een grote ruimtewerking. 
In de graspartijen zijn solitaire 
bomen ingeplant. Verderop 
zorgen bosaanplantingen voor 
het gedroomde parkkarakter. De 
gazonvelden worden gebruikt als 
speel- en trapvelden.
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