AFSTAND

7,5 km

ONTHAASTEN TUSSEN
VELDEN EN MEERSEN
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Deze route ligt op het nieuwe wandelnetwerk Velden
en Meersen, dat onder andere het landschap van de
Assebroekse Meersen ten oosten van Brugge centraal stelt.
Laaggelegen vochtige weiden, en hooilanden omringd door
knotwilgen en populieren zijn typisch voor dit landschap.
Zoals je op de foto ziet, zijn laarzen tijdens vochtige
periodes geen overbodige luxe!
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Te volgen knooppunten:

A
‘t Leenhof

44 > 43 > 42 > 41 > 40 > 49 > 48 > 47 > 21 > 22 > 11 > 10 >
8 > 9 > 24 > 23 > 46 > 45 > 44
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Knooppunten

1

Bezienswaardigheden

A

Café/restaurant
Fotolocatie

Start: Knooppunt 44 (Pastoor Verhaegheplein,
Ver-Assebroek)
Parkeren kan vlakbij in de Kerklaan of Kerkdreef

D
45 START Nally’s
Papegaaienopvang
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Uitbreiding wandellus

Parking
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Tips voor onderweg

A Bistro en Infopunt ’t Leenhof (Pastoor
Verhaegheplein 23, Assebroek)
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te Schobbejakshoogte
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De Peerdeblomme

Afstand: 7,5 km (met uitbreiding route: 9,5 km)

Lekkere adresjes onderweg
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Evelyne’s
Zuivelhoeve
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Ver-Assebroek

Het plein, de pastorie, de kerk en het
kerkhof met enkele merkwaardige
grafmonumenten, zijn als dorpsgezicht
beschermd. Op het terras van de
historische herberg ’t Leenhof is het
heerlijk verpozen met een streekbiertje,
verse pannenkoek of wafel. Als
toeristisch infopunt kan je er ook
terecht voor informatie over de streek.

B Moo Boerderij (Beverhoutstraat 37,
Oostkamp)
C Evelyne’s Zuivelhoeve (beverhoutstraat 31,
Oostkamp)
D Cafetaria Nally’s Papegaaienopvang
(Bruggestraat 200 A, Beernem)
E Restaurant/Tearoom De Peerdeblomme
(Weidestraat 313, Assebroek)

’t Leenhof, Pastoor Verhaegheplein 23,
Assebroek
De panoramafoto van deze route werd tussen
knooppunten 43 en 42 genomen. Tijd voor
een selfie, Instagrampost of om even te
genieten van het uitzicht!
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IN DE
BUURT!

3

OP DE
ROUTE!

Domein Ryckevelde

Domein met Kasteel Ryckevelde
en bijhorend kasteelpark, een
militair domein en natuurreservaat
‘Schobbejakshoogte’, een
natuureducatieve heemtuin en
blindentuin en speelzones voor
kinderen. Reden genoeg om nog
eens terug te gaan…
2

Moo-boerderij

OP DE
ROUTE!

Op het zomerterras in de
weelderige tuin van Moo-boerderij
is het zalig vertoeven. Wie zin heeft
in zoet kan er terecht voor een
huisbereid ijsje of sorbet. Naspoelen
doe je met een glaasje appelsap uit
eigen tuin. Wie wil nagenieten van
al dit lekkers, passeert nog even in
het hoevewinkeltje.
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Schaapjes tellen

Hier kan je letterlijk even tussen de
schapen lopen. Leuke tip voor de
kleinsten onder ons!

OP DE
ROUTE!

Beverhoutstraat 37, Oostkamp
www.leplatpays.com

OP DE
ROUTE!
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Hoeve Hangerijn

Ontmoetings- en belevingshoeve
met een sociaal-maatschappelijke
functie. Iedereen is er welkom! Op
het prikkelpad geniet je van de
prachtige natuur van het domein
met al je zintuigen: van een
kijkmuur tot een knuffelboom. Een
speelpleintje maakt het geheel af.
Gemeneweideweg-Zuid 113, Assebroek
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Abdijenroute

Hier wandel je voor een stukje op
de ‘Abdijenroute’. Deze groene as
(13 km) is het West-Vlaamse deel
van de vroegere spoorweg van
Brugge naar Eeklo.

OP DE
ROUTE!

7

NIEUW

Gemene Weidebeek

De Gemene Weidebeek mag dan
wel verscholen liggen, toch is het
een aantrekkelijk en gewaardeerd
gebied. Met zijn sloten, poelen,
knotbomenrijen en heggen geniet
je van een fraai landschap. Rust
en gevarieerde natuur staan hier
centraal.

Stippel op het gloednieuwe
wandelnetwerk Velden en Meersen
ten oosten van Brugge je route uit
en ga op pad! Verkrijgbaar vanaf
21 april via shop.westtoer.be

IN DE
BUURT!
Nog leuk in de buurt:
- Evelyne’s Zuivelhoeve met hoevewinkeltje (Beverhoutstraat 31, Oostkamp)
- Nally’s Papegaaienopvang (Bruggestraat 200A, Oedelem)
- Kinderboerderij De Zeven Torentjes (Canadaring 41, Brugge)
- Sport-, lees- en eetcafé Daverlo met leuke speeltuin en ruim terras (Dries 2, Brugge)
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