Deze wandelgids zet u op verkenning langs een gemarkeerd pad doorheen Beisbroek, Tudor en het Chartreuzinnenbos. Dit traject, met een lengte van 5 km, loopt
in een lus. Je kunt dus in elk domein instappen. Dit is
aangeduid met lage houten paaltjes met witte kop en
rode pijl.
De wagen kunt u kwijt op een van de drie randparkings
(Doornstraat, Diksmuidse heerweg, Zeeweg), ﬁetsrekken
zijn er in Beisbroek nabij het cafetaria ‘t Koetsenhuis en
in Tudor bij het cafetaria Mary Tudor en de Kruidentuin.
Met het openbaar vervoer kunt u de domeinen bereiken
via de bushaltes Varsenare – Velddreef en Sint-Andries –
Doornstraat. Doorheen Tudor en het Charteuzinnenbos
loopt het traject van de Groene Fietsgordel Brugge.
Dit zuid-Brugse groengebied is gegroeid uit het ‘Veld van
Sint-Andries’, een woest heidegebied van 500 hectare dat
zeven eeuwen lang eigendom was van de abdij van SintAndries (1098 – 1796). In 1798, kort na de Franse revolutie, werd dit kerkelijk goed openbaar verkocht door de
Franse bezetter. Zo kwam het in het bezit van verschillende grote private eigenaars, die prompt overgingen tot
bebossing en aanleg van kasteeldomeinen.
De aankoop door Stad Brugge van Beisbroek (1973),
Tudor (1981) en bossen van het Chartreuzinnengoed
(2003) en het domein Foreest (2012), brengt een deel van
de puzzelstukken weer bijeen.

Op vroegere
kaarten staat
de hele open
ruimte nabij
Sint-Annater-Woestijne
ingetekend
als hoogstamboomgaard.
Omvangrijke
boomgaarden
waren in die tijd
gemeengoed:
duizenden ha
landbouwgrond, tot in de polders toe, waren erdoor ingenomen. In de fruitteelt van weleer speelden abdijen en
kloosters een echte voortrekkersrol. In de 18e en de 19e
eeuw bereikte de pomologie of de leer van de vruchtbomen een hoogtepunt van belangstelling. Er werden in die
jaren fraai geïllustreerde standaardwerken gepubliceerd,
er waren talrijke verenigingen actief, er werden prijskampen voor boomgaarden ingericht en het assortiment
aan beschikbare rassen nam alsmaar toe.
In de eerste helft van de 20e eeuw raakte deze pomologische cultuur, zowel in de boekenkast als te velde, in een
stille vergeethoek. In de jaren 1970 kwam daar nog een
landbouweconomische maatregel bovenop, waarbij premies verstrekt werden voor het rooien van boomgaarden.
Ook het lot van de imposante boomgaard in het Chartreuzinnenbos was daarmee bezegeld en bij de jongste
eeuwwisseling restten nog slechts een paar kwijnende
bomen. Maar vandaag is het roer weer omgegooid. In
het voorjaar van 2004 werd de boomgaard helemaal
heraangelegd, met niet minder dan 170 vruchtbomen,
met ruim 70 appelrassen en 30 perenrassen. De nieuwe
boomgaard in het Chartreuzinnenbos draagt nu weer bij
tot het in stand houden van bijna verdwenen, streekeigen
variëteiten.

4 Chartreuzinnenbos

Het Chartreuzinnenbos zoals
we het vandaag
kennen heeft
een bewogen
geschiedenis achter de
rug. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog werd
het door de
Duitse bezetter
volledig gekapt.
Het hout diende
ondermeer voor de aanleg van de loopgrachten aan het
front in de Westhoek. Na ‘14 – ‘18 kocht Stanislas van
Outryve d’ Ydewalle, bewoner van het aanpalend domein
Tudor, de braak liggende gronden aan. Hij herbeboste ze
en legde een drevenstructuur aan die over de Diksmuidse Heirweg heen aansloot op de dreven in het domein
Tudor. De middelste van deze drie dreven biedt vandaag
een mooi perspectief op het kasteel Tudor.
Bij de herbebossing na WO I werd, volledig in de geest
van die tijd, vooral naaldhout aangeplant, met vooral
douglas, Corsicaanse den en lork. Wanneer we deze
bossen vandaag op naar hun natuurwaarde beoordelen,
dan is deze overmaat van dicht naaldhout zeker geen
beste zaak. Vandaag wordt het naaldhout geleidelijk
vervangen door loofbos.
In 2003 werd een jong perceel naaldhout naast deze
dreef geveld om ontwikkelingsmogelijkheid te geven
aan heideplanten. Om de condities daarvoor zo gunstig
mogelijk te maken werden de strooisellaag en bovenste
bodemlaag afgegraven zodat de voedselarme, zandige
bodem aan het oppervlak komt te liggen. Intussen hebben de heideplanten zich hier volop gevestigd, met rode
dopheide en struikheide als toonaangevende soorten.

5 Naaldbos

De bebossing van de woeste heidegronden van het ‘Veld
van Sint-Andries’ door de nieuwe eigenaars raakte rond
1812 voltooid. Bij deze bebossing namen beuk en grove
den een belangrijke plaats in. Er werd ook veel hakhout
van Amerikaanse eik en tamme kastanje aangeplant. Dit
hakhout werd om de 10 tot 15 jaar gekapt. Het leverde
brandhout en allerhande geriefhout, zoals weidepalen.
Deze hakhoutcultuur verschrompelde na de Tweede
Wereldoorlog.

7 Kasteel Tudor

en omgeving

Het kasteel Tudor werd pas in
1904 gebouwd.
Het was het
laatste van
landhuizen die
op het voormalige Veld van
Sint-Andries
door de familie
d’ Ydewalle en
hun aanverwanten werden
gebouwd
(Peereboomveld 1830, Beisbroek 1835, Ter Heide 1875).
De boogvorm van de ramen (gedrukte spitsboog) is hier
een typisch kenmerk uit de Tudorstijl. Op vandaag is het
kasteel privaat bezit met restaurantfunctie.
Voor het kasteel ligt een verlaagde parterre met riante
bloementuin volgens strak concept. Deze siertuin staat
open voor de bezoeker. Op de siertuin sluit de losse, Engelse landschapsstijl van het verderop gelegen deel van
het park aan. Die landschapsstijl wekt met vernauwde
doorkijken een weidse illusie op. Ook de zwierige begrenzing tussen grasland en bos en een aantal alleenstaande parkbomen zijn kenmerken van deze romantische stijl.

8 Heide

Aan lichtrijke
bosranden
of waar bos
wordt gekapt,
duiken in deze
zandige streek
spontaan heideplanten op.
Deze heidevlekjes geven
ons een idee
van het historische heidelandschap dat
tot het einde van de 18e eeuw in de zandstreek bedekte
en toen een belangrijke rol speelde in de plattelands-

9 Wild en veekering

In vervlogen middeleeuwse tijden lag in Beisbroek, temidden de woestenij van het Veld van Sint-Andries, een
landbouwuitbating, genaamd Leghuyt. Omstreek 1690
werd deze boerderij verlaten en heropgebouwd op de
plaats van het huidige neerhof bij het kasteel. Vandaag
vinden we nog restanten van een dubbele omwalling
rond deze verdwenen nederzetting terug. Met zijden van
400 m en 600 m omsloot deze omwalling een 24 ha grote
landbouwenclave. Deze grachten hadden steile taluds en
een hoge middenberm, die mogelijks beplant was met
ondoordringbaar meidoornstruweel. Ze dienden om het
vee binnen en het wild buiten te houden.
Op enkele plaatsen vinden we drinkputten voor vee. Deze
worden druk bevolkt door amﬁbieën, zowel padden als
salamanders. Van deze laatste groep tellen we niet minder dan 4 soorten (kleine watersalamander, alpenwatersalamander, vinpootsalamander, kamsalamander)!

10Loofbos

Zoals te merken was tijdens de wandeling vinden we in
de drie domeinen verschillende bostypes. Dit pad loopt
doorheen een open strook met aan beide zijden beukenbos in vervalfase. De bomen zijn zowat 200 jaar oud en
35 m hoog. Ze zijn aan het einde van hun levensloop: bij
elke storm sneuvelen er wel enkele. Daardoor ontstaan
open plekken waar de onderbegroeiing onmiddellijk
van proﬁteert om hoger op te groeien. Ook de groei van
jonge beuken, die jarenlang onderdrukt werden, komt
dan weer snel op gang. Met opzet wordt veel dood hout,
staand en liggend, ter plaatse gelaten. De soortenrijkdom aan insecten, zwammen en dieren die in holle
bomen leven (spechten, mezen, vleermuizen, …) neemt
hierdoor ﬂink toe. Hoe meer dood hout, hoe vollediger de
levensgemeenschap van het bos.

WANDEL
KAART

Brugge bezit niet alleen een unieke historische binnenstad.
Het is ook omgeven door aantrekkelijke landschappen:
polders in het noorden en bossen in het zuiden. In de
groene gordel in de Zandstreek in Sint–Andries liggen de
stedelijke kasteeldomeinen Beisbroek en Tudor en de vrij
recent aangekochte bossen van het Chartreuzinnengoed en
domein Foreest. Samen vormen ze een aaneengesloten 200
ha groot groengebied dat openstaat voor stille recreatie.

2 Hoogstamboomgaard

Op stap

Beisbroek, Tudor, Chartreuzinnenbos.

in Beisbroek, Tudor en
Chartreuzerinnenbos

Op stap in de domeinen

brugge.be
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Het kasteel Beisbroek
en omgeving

Het huidige
Beisbroek kwam
in 1798 in handen
van ridder Louis
van Outryve d’
Ydewalle en zijn
schoonbroer
Jacques de l’
Espée. Zij zetten
het woeste, heideachtig gebied om
in landbouwgrond
of bebosten het
met naaldhout.
Beukendreven zorgden voor een goede ontsluiting van de
bospercelen. Omstreeks 1835 bouwde een neef van de l’
Espée het kasteel Beisbroek, in de eenvoudige landhuisstijl van toen. Vlakbij bouwde hij ook een paardenstal
met koetsenhuis (de huidige cafetaria) en een ijskelder.
In 1973 werd het domein als openbaar groengebied door
de stad Brugge aangekocht.
De open ruimte voor het kasteel wordt gedomineerd
door enkele stoere zomereiken en een dubbele rij oude
knotlinden bij het terras van het cafetaria. Voorts staan
er een nordmannspar, een treurbeuk, een ginkgo of
japanse notenboom, een tulpenboom en een doodsbeenderenboom.
In de bloemrijke plantvakken vóór het kasteel staat een
variatie aan nectarrijke planten die een lekkernij vormen
voor insecten. Hun verdorde stengels blijven de hele
winter door staan, zodat ze ook in het barre jaargetijde
een schuilplek vormen voor allerlei kriebeldiertjes.
De ijskelder bestaat uit een halfondergrondse, koepelvormig ruimte, opgetrokken uit baksteen en afgedekt
met een laag aarde waarop struiken en bomen groeien.
’s Winters werd de kelder vol ijsblokken gestapeld. Door
de dikke isolatie en de overschaduwing kon men tot in
de zomer beschikken over ijs om etenswaren te bewaren of dranken te koelen. Met de komst van koelkasten
zijn deze antieke ijskelders snel in onbruik geraakt. Vele
raakten in verval of werden afgebroken. De overblijvende
worden vandaag meer en meer gekoesterd als kleine
monumentjes. Het zijn ook ideale overwinteringsplaatsen voor vleermuizen. In de ijskelder in Beisbroek verblijven vooral watervleermuizen en baardvleermuizen.
De franjestaart en gewone grootoor zijn er sporadisch te
vinden.

3 Sint-Anna-ter-Woestijne

Voor ons ligt
een bijna vierkant terrein,
omgeven door
een imposante
walgracht met
een omtrek van
ruim 1 km.

Binnen deze
omwalling
stond ooit het
enige kartuizerinnenklooster
in Vlaanderen:
Sint-Anna-ter-Woestijne. De bouw van dit klooster werd
aangevat in 1348. De bouwplaats werd in de kronieken
als “een wildernisse” (wastina, woestijne) beschreven.
De vestiging was, trouw aan de regels van de kartuizers, bescheiden van afmetingen en opgetrokken in een
eenvoudige baksteenarchitectuur. Het geheel omvatte
een kerk, een pandgang, kloostergebouwen met refter
en cellen en misschien een afzonderlijk gebouw voor de
priorin. Er was ook een molen en een brouwerij en wellicht een boerderij.
In 1492 werd het klooster zwaar beschadigd tijdens het
Brugs-Gents conﬂict. De godsdienstmoeilijkheden in
de 16e eeuw noodzaken de zusters om bescherming te
zoeken binnen de Brugse stadsmuren. In 1580 bouwen
ze een nieuw klooster in de Kartuizerinnenstraat. De
nederzetting Sint-Anna-ter-Woestijne wordt als een
materialenbank gebruikt voor de bouw van dit nieuwe
klooster. In de restanten van de nederzetting laten de
zusters een boerderij uitbaten.
De huidige hoeve dateert uit de jaren 1734 – 1755. Deze
kloostereigendom ging op het einde van de 18e eeuw, in
de nasleep van de Franse revolutie, over in particuliere
handen.

Later in de 19e eeuw werden snelgroeiende uitheemse
naaldhoutsoorten geïntroduceerd die de houtopbrengst
voor de kasteelheren moesten maximaliseren: lork, Corsikaanse den en douglas. Laatstgenoemde boom werd
in 1827 door David Douglas, een van ’s werelds belangrijkste botanische ontdekkingsreizigers, uit de dichte
wouden van de Amerikaanse staat Oregon in Europa
geïntroduceerd ten behoeve van de commerciële bosbouw. Op de zandgronden van Beisbroek en Tudor doet
deze soort het uitzonderlijk goed: hij groeit snel op tot
erg forse boom en zaait zich spontaan uit in de schaduw
van volwassen bomen. Een select gezelschap van Belgische bosbouwers, op rondgang in de bossen van Tudor
in 1934, uitte toen reeds zijn enthousiaste verwondering
over het formaat en de groeikracht van de douglas in dit
domein. En het moet gezegd, ook vandaag verbaast elke
bosbouwer en houthandelaar zich over de omvang van
deze uit de kluiten gewassen Amerikaan.

6 Kruidentuin

In veel kasteeldomeinen
treft men een
ommuurde
groententuin
aan. De muur
hield kruimeldieven, wild en
vooral de koude
wind buiten. De
muur werd ook
gebruikt voor
het steunen
van leibomen
van diverse fruitsoorten. Het milde klimaat in de tuin
bevorderde de groei van de groenten en het rijpen van
het fruit. De hovernierswoning die bij de groententuin
van Tudor hoorde, verdween in 1938 onder het beton van
de snelweg Brussel–Oostende.
Na de aankoop van het domein door de stad Brugge
in 1981 kreeg de groententuin een bestemming als
kruidentuin. Deze kruidentuin is in vier rechthoeken
opgedeeld. Vanaf de ingang staan vooraan rechts de
keukenkruiden, gegroepeerd per plantenfamilie. Vooraan
links staan de geneeskrachtige planten, geordend per
ziektebeeld. Achteraan rechts zijn de bijentuin, bijenhal
en het kleinfruit ondergebracht. Achteraan links vinden
we allerhande nutskruiden, zoals verfplanten, aromatische kruiden, droogbloemen, nijverheidsgewassen,
graangewassen en vlinderbloemigen. De kruidentuin is
vrij toegankelijk van 1 mei tot 31 oktober. Voor de geïnteresseerde bezoeker is een meer gedetailleerde brochure
beschikbaar.

economie. Men liet er schapen en geiten grazen en dat
leverde wol, melk en vlees. Jonge heidestruiken werden
gemaaid en gebruikt als bijvoedering en stalstrooisel. Er
werd brandhout gesprokkeld en op vochtiger plaatsen
werden biezen gesneden om stoelzittingen te vlechten.
Laaggelegen zones werden afgedamd zodat vijvers ontstonden voor het kweken van vis. Op geschikte plaatsen
werd leem en veldsteen opgedolven voor de huizenbouw.
Tegen het begin van de 19e eeuw was de tijd van deze
economische activiteiten voorbij en verdwenen de heidevelden voor een meer rendabele land- en bosbouw.
Vandaag waarderen wij deze heideveldjes opnieuw
omwille van hun rijkdom aan natuur: er leven planten
en dieren die we op andere plaatsen niet aantreffen. Zo
dragen deze stukjes heide dragen bij tot de biodiversiteit
van onze streek. De meest opvallende plant hier is rode
dopheide, die vanaf juni met fel gekleurde bloemtrossen
de aandacht trekt. In augustus en september bloeit ook
struikheide met kleine paarse bloempjes. pijpestrootje,
tormentil, pilzegge, liggend walstro, valse salie en brem
zijn andere karakteristieke soorten.
Als de beheerder niets doet groeit het heideveld na
verloop van jaren dicht met bomen en evolueert het tot
de natuurlijke climaxvegetatie voor deze regio: eikenberkenbos. Om heide als heide te houden is menselijke
tussenkomst nodig: beweiden, maaien, plaggen van
zoden en kappen van houtopslag. Op die wijze blijven de
lichtminnende heideplanten hun kans krijgen en meteen
daaraan verbonden ook een hele levensgemeenschap
met zwammen, mossen, korstmossen, insecten…

Flora en fauna

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Wie erop uit is in deze bossen volop wilde bosplanten
te zien, met kleurige bloemtapijten in het voorjaar, zal
in deze domeinen van een kale uitstap thuiskomen. De
zure, voedselarme, zandgrond laat zo’n kleurrijke plantengroei niet toe. Maar in een vochtige najaarsperiode
is het wel volop feest : dan verrassen de paddestoelen
met hun grote aantallen en uiteenlopende vormen. Vele
groeien als afvaleters op de dikke humuslaag en het
talrijk aanwezige dode hout: zwavelkopje, helmzwam,
kleverig koraalzwammetje, geweizwammetje, grote
stinkzwam, roestvlekkenzwam, inktzwammen, russula’s,
amanieten, boleten, … Sommige leven als parasiet op
levende bomen: honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, porseleinzwam… Als de boom uiteindelijk afsterft
groeien ze nog jaren lang verder op het dode hout. Talrijk
zijn ook de aardappelbovisten, die onder tamme kastanjes groeien en waarvan de zwamvlok voedingsstoffen
uitwisselt met de wortels van deze bomen. Op dezelfde
manier vinden we soms grote aantallen vliegenzwammen onder berken of dennen.

Vanaf de bushalte Varsenare – Velddreef, (lijnen 757 Brugge –
Leke en 793 Brugge – Gistel – Oostende) via de Beisbroekdreef is
het nog 500 m stappen tot aan het Beisbroekdomein en
1.100 m tot aan het Beisbroekkasteel. Vanaf de bushalte
Sint – Andries – Doornstraat (stadslijn 5 Sint – Andries – Station
– Centrum) is het, via de Doornstraat, nog 1,5 km tot het
Chartreuzinnenbos

Praktische inlichtingen
Beheer van de domeinen Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnenbos: Stad Brugge, Stedelijke Groendienst,
Buiten de Smedenpoort 2, 8000 Brugge, t 050 32 90 11,
groendienst@brugge.be
Het Natuurcentrum in het kasteel Beisbroek met o.a.
een dynamisch Kidslab ontdek je spelenderwijs het hoe
en waarom in de natuur.

Openingsuren: maandag t/m donderdag van 14 tot 17 u (april tot november)
en op zon- en feestdagen van 14 tot 18 u (maart tot november).
Begeleide groeps- en klasexcursies zijn mogelijk op weekdagen.
Info en reservatie: t 050 32 90 11.

De Kruidentuin in Tudor is open van 1 mei tot 31 oktober
Openingsuren en groepsbezoeken zoals het Natuurcentrum.
Info: t 050 32 90 11.

De Volkssterrenwacht Cozmix in het kasteel Beisbroek
omvat een stel krachtige telescopen, een planetarium en
een interactieve tentoonstelling.
Planetariumvoorstellingen: zondag om 15u en 16u30, woensdag om 15u en
vrijdag om 20u30; tijdens schoolvakanties zijn er extra voorstellingen op
maandag, dinsdag en donderdag om 15u.
Groepen vanaf 15 personen op afspraak.
Info: t 050 39 05 66 - www.cozmix.be

Cafetaria ’t Koetsenhuis (domein Beisbroek):
t 050 67 87 50
Tea - room Mary Tudor (domein Tudor):
t 050 39 76 50 en 0476 31 52 10
Bij de vogels zijn alle park en bossoorten goed vertegenwoordigd: mezen, lijsters, spechten, duiven, roodborst,
tjiftjaf, boomkruiper, boomklever, sperwer, buizerd,
ransuil… Zeldzamer zijn gekraagde roodstaart, bosuil,
zwarte specht en houtsnip. Speciﬁek in naaldbos vinden
wij de zwarte mees, kuifmees, goudhaantje en vuurgoudhaantje.
Vogels zijn gemakkelijk waar te nemen. Met zoogdieren
is dat een stuk moeilijker. Vossen zijn wel aanwezig maar
een vos in levende lijve zien blijft een toevalstreffer. Eekhoorns laten zich dan weer beter observeren, verstoppertje spelend tussen takken en stammen.
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