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Fietsen in het Brugse Ommeland 
 
We maken kennis met het hinterland van Brugge. Daar horen 
bos, water, natuurgebieden, kastelen en niet te vergeten de 
horecamogelijkheden natuurlijk. We kiezen een heel rustige en 
makkelijk te bereiken startplaats uit, het kasteel van Loppem. 
Indien je kiest voor een ommetje, fiets je door het Tillegembos. 
De anderen rijden meteen naar het domein Baesveld maar 
missen dan een wonderlijke Lourdesgrot, Rotse Emmaüs. Er 
liggen nog wel enkele verrassingen te wachten. Het domein 
Beisbroeck en Baesveld, de groene stiltegebieden Kampveld en 
Papenvijvers zullen misschien ook totaal onbekend zijn … tot je 
vandaag dus dankzij onze fietsroute de kans krijgt die te 
ontdekken. Langs het kanaal Gent-Oostende resten er nog 
makkelijke kilometers om via Steenbrugge terug richting Loppem 
te fietsen. 
 

➢ Afstand: 37 of 47 km 
➢ Vertrekplaats: Loppem kasteel, Steenbrugsestraat 26, 8210 Zedelgem Loppem 
➢ Gps-coördinaten:  N 051°09’25” E 003°12’18”  
➢ Aard: fietsroute via knooppunten  
➢ Wegdek: verhard, enkele stroken onverhard door het bos  

 

 
Volgorde fietsknooppunten  

Zónder Tillegembos: vanaf parking richting 97 > 67 > 10 > 74 > 95 > 92 > 
52 > 85 > 68 > 64 > 53 > 76 > 56 > 71 > 82 > 93 > 25 > 99 > 97 > richting 13  
totaal 37 km 
 
Mét Tillegembos: vanaf parking richting 97 > 99 > 59 > 70 > 94 > 61 > 73 > 
67 > 10 > 74 > 95 > 92 > 52 > 85 > 68 > 64 > 53 > 76 > 56 > 71 > 82 > 93 > 
25 > 99 > 97 > richting 13  
totaal 47 km 
 

 
Routebeschrijving 
 
Bij het kasteel is er een openbaar toilet. Fiets vanaf de parking met het kasteel in de rug weg. Doorheen enkele wijken van 
Loppem, kom je tot bij knooppunt 97. Belangrijk voor zij die NIET door het Tillegembos willen fietsen. Dan doe je ongeveer 10 
kilometer minder. Zij fietsen op dit punt rechtdoor naar knooppunt 67. 
 
De anderen slaan aan knooppunt 97 rechtsaf naar knooppunt 99. Dan neem je dus wél de passage in het Tillegembos en het 
gelijknamige kasteel mee. Een betonweg wordt een kasseiweg en tenslotte een aardeweg. Zo kom je aan het kasteel van 
Tillegem.  
Eventjes volgt een kort minder aangenaam stukje met verkeersgeluid maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt tussen de  
knooppunten 67 en 10,  met een bijna wonderbaarlijke ontdekking van een Lourdesgrot via een bospaadje. Onder de letter E 
lees je hoe je er kan geraken.  
 
Via prachtige stukjes natuur, soms eens een onverharde strook ertussen, zet je op rustige wegen de route verder. Als ideaal 
picknickplekje kunnen we Pierlapont aanbevelen, gewoonweg fantastisch aangenaam, je raakt er via het St-Elooispad. Dan is 
het richting domein Baesveld op weg naar knooppunt 95 over pure boswegen. 
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Aan knooppunt 76 komen we uit bij het kanaal Gent-Oostende. We blijven op de Westdijk. Mooi afgezonderd van alle andere 
verkeer rijden we in de richting van knooppunten 56 en 71. Bij een brug steken we rechtdoor over, dus niet naar de kerk van 
Moerbrugge. Je vindt aan het rondpunt een opvallend kunstwerk met een toepasselijk bijschrift ‘smeed oorlog om tot eeuwige 
vrede’. We blijven dus op de linkeroever verder fietsen naar Steenbrugge toe. 
  
De N31 kan je veilig over via een fraaie fietsbrug, maar verderop is het uitkijken bij het dwarsen van de Koning Albertlaan. Je 
slaat dan linksaf in de Pitsenbosdreef maar let op dat je niet tot het einde fietst. Je moet immers de Sneppendreef in aan je 
rechterhand. Zo kom je uit op het kruispunt bij knooppunt 99 dat je wel zal herkennen want je kwam er al. Tenminste zij die 
het Tillegembos erbij namen. Nu rij je in de omgekeerde richting naar knooppunt 97 en vanaf daar richting knooppunt 13 naar 
de parking van het Loppem kasteel. 
 

Bezienswaardigheden 
 

  Kasteel Loppem 
Het kasteel van Loppem en het omgevende romantische park zijn 
toegankelijk voor het publiek. Een bezoek is zeker en vast de moeite 
waard. Het zowat honderdvijftig jaar oude kasteel werd gebouwd in 
opdracht van enkele leden van de lokale adel. In de herfst van 1918 
verbleef de toenmalige Belgische regering hier tijdelijk, samen met de 
legerleiding en de koning. Het was “de regering van Loppem” die hier het 
algemene kiesrecht voor mannen goedkeurde. 
 
Het park is gratis toegankelijk en heeft een doolhof van rode en groene 
haagbeuk. Het doolhof werd in 1873 getekend, je kunt er bijna twee 
kilometer in ronddolen zonder op dezelfde plaats terug te keren. 
Aanpalend bij het kasteel zijn er openbare toiletten.  
Meer info kan je vinden op de website van het kasteel: 
www.kasteelvanloppem.be  
 

  Kasteel Tillegem 
Hier stond eerst een middeleeuwse waterburcht. Nu resten nog de 
westvleugel en een neogotische aanbouw en twee zijvleugels. Het 
omwalde kasteel biedt nu onderdak aan het Streekhuis voor de regio 
Noord-West-Vlaanderen en enkele groeperingen. Het 
provinciebestuur West-Vlaanderen kocht het kasteel aan en liet het 
grondig restaureren (1985-1987). De kelders en gewelven uit de 14de 
eeuw zijn nog origineel. De ruimtes in het kasteel worden gebruikt als 
vergaderzalen. 
Het kasteel ligt in het provinciaal domein Tillegembos. 
 

  Stadsdomein Beisbroek 
Dit kasteeldomein ligt ten zuiden van Brugge. Het maakt met de 
bossen van het domein Tudor, het Chartreuzinnengoed en domein Foreest een groengebied van ruim 200 hectaren groot. 
Eerst was er een woest heidegebied ‘het veld van Sint-Adries’ genoemd dat eeuwenlang tot de eigendom behoorde van de 
abdij van Sint-Andries. Na de Franse revolutie werden de kerkelijke gronden openbaar verkocht. De eigenaars hadden het 
goede idee om voor een bebossing te zorgen en er enkele kastelen in neer te poten. Een uiting van de rijke leefwereld van de 
Brugse elite uit die tijd. Zo ontstond dus ook het kasteeldomein Beisbroek. Het kasteel zelf is ingericht als een natuureducatief 
centrum en er is een volkssterrenwacht. 
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  Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië 
In de achtergrond zie je de priorij Bethanië liggen. Naar het voorbeeld van de H. Benedictus leven, werken en bidden vooral 
hier nog enkele Benedictinessen. De naam Bethanië verwijst naar klein Bethanië, een pand in de omgeving van de abdij. De 
kerk is opgetrokken in een neoromaanse stijl. Meer info op www.priorijbethanie.be  
 

 
 

  ‘De Rotse’ of Lourdesgrot in het kasteelpark Emmaüs 
De Rotse is een grot met daarbij een idyllisch beekje. De grot is  niet te 
zien vanop de rijweg (Rolleweg). Goed 100 meter voorbij knooppunt 
67 kan je aan je rechterhand een smalle boswegel in. Bij het begin 
staat een stenen kapelletje met Mariabeeldje. Er hangt ook een bordje 
met het opschrift ‘Rotse Emmaüs’. Ga deze wegel in. Verderop zal je 
verrast staan kijken naar een heuse Lourdesgrot. In 1874 wordt op de 
kasteelgronden een Lourdesgrot opgetrokken in veldsteen, in opdracht 
van de familie van Ockerhout van de Woestijne als dank voor een 
genezing na een bedevaart naar Lourdes. Tijdens de eerste maanden 
van de Eerste Wereldoorlog werd hier dagelijks een bedevaart 
gehouden.  
 
 

 

  Domein Baesveld 
Kasteelheer Gaston de Kerchove d’Ousselghem moest zijn kasteel als 
logement laten opvorderen door Duitse officieren in de beginfase van de 
Eerste Wereldoorlog. Zelfs de keizer Wilhelm II kwam op ‘bezoek’. Op een 
infobord bij de toegang tot het domein kan je een foto zien tijdens een 
troepenschouw. Opmerkelijk is dat vrijwel de volledige inboedel 
ongeschonden de oorlog doorkwam. Als dank omdat zijn familie gespaard 
bleef van ernstige ellende, liet de kasteelheer een kapel oprichten. Deze zie je 
staan bij de toegangsdreef.  
 
 

 

  Oorlogsmonument ‘Smeed oorlog om tot eeuwige vrede’ 
Een opmerkelijk monument en een gedenkplaat ter ere van Canadese militairen en burgerlijke slachtoffers uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het werd onthuld in 1994 bij de herdenking van 50 jaar Slag om Moerbrugge. Als materialen werden 
onderdelen gebruikt van een Sherman tank (kunstenaar Ben Snauwaert). 
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