Het groene Ver-Assebroek (1)

Tillegem, Tudor en Beisbroek (3)

Groen Sint-Andries (5)

Voorbij het pittoreske kerkplein van Ver-Assebroek liggen de

Het provinciedomein Tillegembos vormt samen met de stadsdomeinen Beisbroek, Tudor en de bossen rond de abdij Zevenkerken een groene long in het zuidwesten van Brugge. Het is
hier heerlijk wandelen, fietsen en ruiteren. Gezinnen met kinderen vinden hun gading in speelbossen en op speelpleinen.
De domeinen, op wandelafstand van Sint-Andries, lenen zich
uitstekend voor een zondagse uitstap of een zomerse picknick.
Het kasteel in het Tillegembos is één van de weinige waterburchten in het Brugse Ommeland. Het provinciedomein is
verder een mix van statige dreven, oude heide, uitgestrekte
bossen en mooie waterpartijen. Een nieuw aangelegde boomgaard en volkstuintjes maken de overgang van stad naar landschap compleet.

In de overgang tussen stad en dorp, tussen zandstreek en polder

natte graslanden zo laag dat ze vrijwel elke winter overstromen.
In het voorjaar fleuren koekoeksbloem, pinksterbloem en ratelaar de weiden op. Samen met de Steenbrugse bosjes vormen

De Groene Gordel van Brugge
De Vlaamse overheid investeert in de omgevingskwaliteit van
de groene gordel rond Brugge. We werken met een hele groep
partners aan de Groene Fietsgordel Brugge, een fietslus van
40 km door bossen, parken, natuur- en landbouwgebieden rond
Brugge. De Groene Fietsgordel Brugge loopt grotendeels over
bestaande fietspaden, maar van 2011 tot 2014 leggen we nog 14
km nieuw fietspad aan. Zo vervolledigen we de fietsgordel, en
maken we hier en daar een uitbreiding of een inkorting.
Op de kaart vind je een overzicht van de bestaande fietspaden.
Je ziet er ook waar we rustplaatsen gaan inplanten en in welke
omgeving we de ontbrekende fietslinken willen aanleggen.
Om de Groene Fietsgordel te fietsen, moet je dus nog wachten tot 2014. Dan zullen alle ontbrekende schakels in de fietslus
klaar zijn.
Toch kun je nu al op ontdekking! Ons fietspad loopt immers door
de mooie groene gordel rond Brugge waar je ook nu al heel

de Assebroekse meersen één van de grootste natuurgebieden
rond Brugge. Je kunt de Assebroekse meersen verkennen langs
het Meersenpad dat aan restaurant ‘t Leenhof vertrekt.
Als de weide naast het Meersenpad drassig ligt, tekenen er
zich drie merkwaardige cirkels af. Het zijn sporen van een middeleeuwse toren met walgrachten. Je loopt hier letterlijk op de
sporen van ons verleden, want de restanten van het bouwwerk
zitten nog in de bodem.
De weide met de cirkels zal toegankelijk gemaakt worden door
een pad naar het centrum van de cirkels. Daar komt een uitkijkpunt. Het fietspad van Ver-Assebroek naar het Vliegend Paard
wordt omgelegd naar een naburige dreef.
De Van Cailliedreef, de Beverhoutstraat en de Michel Van Hammestraat worden veilig heringericht voor fietsers.Stad Brugge,
de gemeente Oostkamp en de Vlaamse Landmaatschappij
zoeken naar tracés voor een goede fietsverbinding van Ver-Assebroek naar de Abdijenroute en naar het kanaal Brugge-Gent.

wat plekjes vindt die de moeite waard zijn. Een kasteelpark als
decor voor een zomerse picknick met familie of vrienden, een
bezoek aan een historische site, een wandeling door een natuurgebied, … de gordel heeft heel wat te bieden ook als je niet
op de fiets springt.
Deze folder rijkt je ideeën aan om de Groene Gordel van Brugge

De Wulgebroeken en de Chartreuse (2)
De Wulgebroeken liggen een beetje verloren tussen Sint-Michiels
en de spoorlijn Brugge-Kortrijk. Ze sluiten aan bij het Oost-

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de provincie West-Vlaanderen, Westtoer en de Vlaamse Landmaatschappij zijn druk in de
weer om de verbinding tussen het provinciedomein Tillegembos
en de stadsbossen Tudor-Beisbroek en het Chartreuzinnenbos
veiliger en aantrekkelijker te maken.
Het fietspad tussen de Torhoutse Steenweg en de Doornstraat
is aangelegd in de zomer van 2011. Het is het eerste fietspad dat
speciaal is aangelegd om een ontbrekend traject in de Groene
Fietsgordel aan te vullen. De fietsgordel ontwijkt zo de drukke
Zeeweg en leidt je via het kasteel Beisbroek, langs de kruidentuin Tudor en door statige beukendreven naar de boomgaard
van het Chartreuzinnenbos, dat sinds kort eigendom is van Stad
Brugge.
In het 98 ha grote domein Tudor-Beisbroek-Chartreuzinnenbos
kun je een fikse boswandeling maken. Onderweg maak je ook
kennis met enkele stukken heide. In het stedelijk domein Tudor

is het landschap erg afwisselend. Je kunt hier de kastelen bewonderen die schijnbaar los tussen parken en bossen gezaaid
liggen. Serrebedrijven markeren de overgang van zand- naar
kleigronden. Bij het rusthuis Fabiola in het centrum van SintAndries kun je een kijkje nemen in het pas opgetrokken Hallehuis. Bij recente herinrichtingswerken vond men hier resten
van een bewoningskern uit de Merovingische periode (481-751).
Je kunt een aantal archeologische vondsten bekijken in de onthaalruimte. In de tuin is een reconstructie van een Merovingisch
gebouw opgetrokken met hout, stro en riet.
Ben je met de kinderen op stap of hou je van actie, dan kan je op
het domein Koude Keuken de fit-o-piste proberen.
Het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Landmaatschappij plannen ter hoogte van de N31 een nieuwe brug over
het kanaal, zodat je vanuit Sint-Andries vlot de Meetkerkse
moeren kan bereiken.

De natuurparel Meetkerkse moeren (6)
Wie in de Groene Gordel tot rust wil komen, moet beslist eens
een bezoekje aan de Meetkerkse moeren uitproberen. Het is
een stuk unieke natuur op amper 5 km van de Brugse binnenstad. Wuivende populieren langs het kanaal met daarachter lieflijke weiden bezaaid met bloemen: het levert menig kunstenaar
een aardig plaatje op.
De Vlaamse overheid voert hier een natuurinrichtingsproject uit
om het kleinschalige landschap van hooilandjes en hooiweiden

De nog ontbrekende link in 							
						 de Groene Fietsgordel (8)
Waar het Zeekanaal de Brugse vesten raakt, is de Groene Fietsgordel Brugge nog onderbroken. Samen met Stad Brugge droomt
de Vlaamse Landmaatschappij luidop van een mooie verbinding
langs de kaai van het bedrijf Genencor en de Spaanse schuur. In
2010-2011 bogen 16 groepen studenten zich over de vraag hoe
hier een vernieuwende fietsverbinding te vormen. Vier studenten
van de Hogeschool Gent die het fietspad over een ponton op het
water willen leggen, wonnen de ontwerpwedstrijd die de Vlaamse
Landmaatschappij hiervoor organiseerde. Benieuwd of dit idee
op termijn werkelijkheid wordt... Het is in elk geval ons doel om de
vesten en de Groene Gordel veiliger en aantrekkelijker te maken
voor fietsers en wandelaars.

Forten en linies langs de Damse vaart (9)
Op het provinciaal domein Fort van Beieren kun je het werk van
bouwmeester Vauban leren kennen. Sébastien Le Prêtre Seigneur de Vauban (1633-1707) versterkte in opdracht van Lodewijk
XIV tal van steden en militaire vestigingen. Ook het Fort van Beieren is gebouwd naar zijn ontwerp. Het is een aarden fort, wellicht
uit 1704, dat bestaat uit een dubbele verdedigingsgordel. Het fort

Op parking Oost in Damme bouwen we infrastructuur waar je je
fietsuitrusting kunt aantrekken. Samen met Stad Damme, Natuurpunt en de provincie West-Vlaanderen ontwerpt de Vlaamse
Landmaatschappij een nieuw fietspad langs de Dammesteenweg. We zoeken ook een geschikt tracé om de wandellus rond
Damme te vervolledigen.

Rond de abdij van Male (11)
De omgeving van de Maleleie is een open poldergebied met
lange rechte wegen. Je vindt hierin een oud dambordvormig ontginningspatroon terug dat karakteristiek is voor vroegere veldgebieden. Dat zijn oude heidegebieden die in het verleden in cultuur zijn gebracht. De bermen van de Brieversweg zijn zeer rijk
aan zeldzame planten. Je vindt er bijv. zandblauwtje, tormentil en
zandzegge. Het is hier heerlijk fietsen op de buiten tussen SintKruis en Sijsele.
De abdij van Male werd vroeger “de Burcht van Male” genoemd.
Het is het voormalig slot van de Graven van Vlaanderen. Vandaag behoort de Sint-Trudoabdij tot de Orde van de reguliere kanunnikessen van het Heilig Graf. Het domein is recent verkocht
aan een familie die de burcht als erfgoed wil bewaren. De zusters
zullen zich over enkele jaren in Sint-Pieters-Brugge vestigen.

te verkennen. Wedden dat je nog tal van ongekende plekjes
aantreft? Ik wens je een heerlijke ontdekkingstocht!

Liesbeth Gellinck
projectleider Groene Fietsgordel Brugge
Vlaamse Landmaatschappij

Meer informatie
Toeristisch aanbod in West-Vlaanderen
www.westtoer.be
Fietsen en wandelen in West-Vlaanderen
www.fietsen-wandelen.be
Assebroekse meersen, Meetkerkse moeren en Ryckevelde
www.natuurenbos.be
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Archeologische Dienst Raakvlak
www.raakvlak.be
Provinciedomeinen Tillegembos en Fort van Beieren
www.west-vlaanderen.be
Natuurcentrum Beisbroek, Chartreuzinnenbos, domein Tudor,
Koude Keuken, natuurgebied Gemene Weidebeek
www.brugge.be
Geleide wandeling in de Meetkerkse Moeren
gemeente Zuienkerke, tel. 050 43 20 50
Watersport op de Sint-Pietersplas
www.vvwbrugge.be
Stadswallen van Damme en Schobbejakshoogte
www.natuurpunt.be
Verkeersveiligheid voor fietsers
www.mobielvlaanderen.be

Achtergrondinformatie over de natuurgebieden, de bossen,
de parken en groene kernen in de Brugse rand:
“Brugge natuurlijk. Natuurgebieden, bossen en parken
in de Brugse rand”. Een uitgave (€ 5.50) van de stedelijke
Groendienst, tel. 050 32 90 11, groendienst@brugge.be.

kampse kasteel Schoonhove. Het kasteel en zijn omgeving zijn
beschermd. Hier raken stadsrand en platteland elkaar in een
boeiende mozaïek. Bossen, natte weilanden en akkers met
boerderijen wisselen elkaar af. Zo zag ook het historische veldlandschap eruit: op de hoogst gelegen gronden lagen akkers en
bossen, in de lagere gebieden lagen de weilanden.
De Chartreuse is een open ruimte geprangd tussen de N31 en de
E40, vooral gekend als mogelijke locatie voor het voetbalstadion
van Brugge. De rust in het Smisjesbos en bij de archeologische
vindplaatsen van grafheuvels uit de Bronstijd (1500-800 v.Chr.)
contrasteert sterk met de drukke wegen. Knijp hier je ogen en
oren wat dicht, en droom bij het silhouet van de Brugse torens
even weg naar het cultureel erfgoed van de binnenstad…
De landelijke Wulgebroeken zijn niet goed toegankelijk voor
fietsers. Daarom komt er aan de voet van de spoorlijn een nieuw
fietspad dat tot in Steenbrugge leidt. Er komt ook een nieuw
fietspad in de Chartreuse. Het zal de Wulgebroeken verbinden
met het provinciaal domein Tillegem.

kan je naast de kruidentuin ook de bijenhal bezoeken. In het Natuurcentrum Beisbroek kun je je kennis over het bos, de heide en
het landschap op interactieve wijze op punt stellen. In de Sterrenwacht kun je terecht voor een paar uur kijk- en luisterplezier.

Het bos Foreest (4)
Het bos Foreest vormt een smal groen lint tussen de wijken van
Varsenare en Sint-Andries. In het kasteel aan de Doornstraat
zou de kamenier van Napoleon ooit hebben gewoond. Het bos
en het park herbergen prachtige oude bomen en verbinden het
Chartreuzinnenbos met de Gistelse Steenweg.
De Vlaamse Landmaatschappij heeft het bos Foreest in 2010
aangekocht om voor het publiek een groen lint tussen het Chartreuzinnenbos en de Gistelse Steenweg te vormen. De volgende jaren wordt het bos heringericht: er komen rustplaatsen,
nieuwe paden en wegwijzers. Voorlopig is het bos enkel voor
wandelaars toegankelijk. De komende jaren doet de Vlaamse
Landmaatschappij het nodige om de groene as uit te breiden tot
aan het kanaal Brugge-Oostende.

met greppeltjes te herstellen. Goed verscholen in het groen ligt
de Eendenkooi, waar vroeger eenden gevangen werden. Een
deel ervan is gerestaureerd.
Om de natuur toegankelijker te maken, is er een wandelpad door
de velden voor je uitgestippeld. Het wandelpad start aan het infobord op de Steenkaai langs het kanaal Brugge-Oostende.
De Meetkerkse moeren zijn vanuit het centrum van Brugge makkelijk te bereiken langs de vesten, de vernieuwde Scheepsdalebrug en het jaagpad langs het kanaal.

Sint-Pieters (7)
De Sint-Pietersplas trekt heel wat watersporters aan. In de
winter is de plas ook een pleisterplaats voor watervogels. Je
kunt ze observeren van op het wandelpad. De Blankenbergse
dijk is een oeroude weg waarlangs je vanuit Sint-Pieters naar
Blankenberge kan fietsen. Over de nieuwe Gentelebrug fiets je
langs deze dijk de zee tegemoet. Onderweg zie je resten van de
oude dijk in het landschap.
In Sint-Pieters hebben de polders gedeeltelijk plaats geruimd
voor industriegebieden en windmolens. Vanop de vesten zie je
hoe de haven van Brugge met haar modern ingerichte kaaien tot
aan de binnenstad reikt.
Stad Brugge heeft de laatste jaren geïnvesteerd in nieuw bos en
nieuwe fietspaden in de wijk Sint-Pieters. Langs de Sint-Pietersplas komt er nog een nieuw fietspad. Stad Brugge werkt ook een
nieuwe fietsverbinding uit op de voormalige spoorwegbedding
tussen Sint-Pieters en de vesten.

bevindt zich op een boogscheut van de Damse vaart. Langs dit
verkeersvrije jaagpad ontvouwt zich het weidse polderlandschap
tussen Brugge en Damme.
In deze regio vind je nog meer versterkingen die gebouwd zijn
tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713): de stadswallen van Damme, het Verbrand Fort in Oostkerke, het Fort Sint-Frederik en het Fort SintDonaas in Knokke-Heist. Ze worden hersteld of voor het publiek
zichtbaar gemaakt via het project “Forten en linies in Grensbreed
perspectief”. Er is trouwens een nieuw album van Suske en
Wiske, “De laaiende linies”, over het Fort van Beieren.
De provincie West-Vlaanderen legt langs het Fort van Beieren
een nieuw fietspad aan tot aan de dorpskern van Koolkerke. Zo
wordt dit dorp verbonden met de Groene Fietsgordel.

Boekendorp Damme (10)
Damme is vlot bereikbaar vanuit Brugge en biedt de bezoeker
een aantrekkelijk decor. Het oude stadje heeft zijn charme goed
kunnen behouden. Elke tweede zondag van de maand houdt
Damme boekenmarkt, en ook op andere momenten kunnen liefhebbers er naar hartenlust snuisteren in de vele boekenwinkeltjes. Damme is omringd door stadswallen, die ook door Vauban
werden gebouwd ter versterking van de stad. Grote delen ervan
zijn nu natuurreservaat. De moerassige laagten zijn uitzonderlijk
rijk aan zeldzame vogels en planten. Het is hier zo rustig dat je al
je zorgen vergeet! Voeg hierbij de oude molen en het kanaal en
je hebt alle ingrediënten voor een bezoek, geschikt voor jong en
oud. De stad is ook een goede uitvalsbasis om de grensstreek te
verkennen en een kijkje te gaan nemen in het naburige Hoeke of
Sluis.

Langs de Maleleie wordt in overleg met de landbouwsector een
tracé gezocht voor een nieuwe fietsverbinding tussen de stad
Damme en de abdij.

Ryckevelde (12)
In Ryckevelde komt elke recreant tot zijn recht. Voor fietsers is
het nog wat hobbelig op de zandwegen, maar als ruiter, wandelaar of mountainbiker kan je het domein vlot doorkruisen op autovrije paden. Naast het domeinbos maken ook het kasteelpark,
het militair domein en het natuurreservaat Schobbejakshoogte
deel uit van het gebied. Dit laatste is een stuifduinengebied dat
enkel voor grazende schapen en geiten en voor wandelaars toegankelijk is. Verscholen in de bossen ligt een prachtige heemtuin. Je kan hier kennismaken met de verschillende biotopen die
typisch zijn voor de zandstreek. Kinderen kunnen zich uitleven
in het speelbos. Via de provinciale groene fietsas Abdijenroute
is een verbinding met het stedelijk natuurgebied Gemene Weidebeek vrij vlot gemaakt. Dat is een groene oase tussen de
woonwijken van Assebroek, goed voor een mooie wandeling in
alle seizoenen.

Wil je helpen om de 						
Groene Gordel Brugge bekend te maken?
Stuur ons een mailtje (infobrugge@vlm.be) met je naam en
adres en je ontvangt een gratis zadelhoesje van de Groene
Gordel Brugge. Stuur ons een tekening of een foto (VLM,
Velodroomstraat 28, 8200 Brugge) van je favoriete plekje
in de Groene Gordel en je ontvangt een fluo hesje. Vergeet
niet je naam en adres te vermelden. Geef aan of je een hesje
voor een kind of voor een volwassene wilt.
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De Groene Gordel
						 van Brugge
Groene Fietsgordel
De Groene Fietsgordel Brugge is een landinrichtingsproject van
de Vlaamse Landmaatschappij i.s.m. Stad Brugge, Afdeling
Wegen en Verkeer, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap
Onroerend Erfgoed, provincie West-Vlaanderen, Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Zuienkerke, Damme, Regionaal Landschap
Houtland, Natuurpunt Brugs Ommeland.
De Groene Fietsgordel Brugge wordt ondersteund door het Europees project Value. In dat project werken vijf Noord-Europese
steden aan de groene stad van de toekomst.
Voor meer informatie over het project Groene Fietsgordel Brugge
en voor meer exemplaren voor deze folder, contacteer de Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen,
tel. 05 45 81 00, infobrugge@vlm.be. Zie ook www.vlm.be.
Wil je nu al de Groene Fietsgordel per fiets verkennen, dan kan
dat via het fietsknooppuntennetwerk van Westtoer. Gebruik de
kaart “Fietsnetwerk Brugse Ommeland Noord” en kies (in wijzerzin) de knooppunten:
73 – 70 – 69 – 83 – 97 – 99 – 70 – 71 – 68 – 67 – 26 – 65 – 63–
4 – 1 – 2 – 10 – 13 – 14 – 15 – 61 – 62 – 67 – 68 – 75 – 70 – 73
Let wel, het knooppuntennetwerk doet nog niet alle plekjes aan
die in deze folder worden beschreven.
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Onroerend Erfgoed

