
Op knooppunten door velden en 

meersen. 

 

In deze coronatijden zijn wandelaars op zoek naar alternatieven om hun favoriete sport te kunnen 

beoefenen. De wandelknooppunten zijn een schitterend initiatief dat snel aan naambekendheid 

wint. Overal in het Vlaamse land zie je paaltjes met nummers opduiken, meestal in rood-witte 

kleuren. 

De parcoursmakers kiezen bijna altijd voor de meest pittoreske en indien 

mogelijk onverharde paadjes. 

In dit clubblad publiceren we 2 zeer mooie wandelroutes op het 

wandelnetwerk “Velden en meersen” dat zich ten oosten van Brugge 

uitstrekt. 

Heel veel wandelplezier!!! 

Meer info : www.wandelknooppunt.be  

 

 

Route 1 : 14km 

Startlocatie : parking Daverlo, Dries 2, Brugge 

Nadat je de auto geparkeerd hebt op de zeer ruime parking stap je naar het rondpunt, hier ga je 

rechts de Daverlostraat in. 150m verder wandel je rechts de Olmendreef in, nu ben je op weg naar 

knooppunt 26.  

Je volgt nu onderstaande knooppunten: 

 

Deze tocht brengt je langs verschillende natuurdomeinen die zeker een bezoek waard zijn. 

Achtereenvolgens stap je door of langs het Bergjesbos, de oude Abdijenroute, de Steenbrugse 

bosjes, de Assebroekse Meersen, de gemene- en loweiden om vervolgens het mooie Ryckevelde 

binnen te wandelen. 

Op de terugweg verken je oa. het Paalbos en de Gemene Weidebeek. 

Bij aankomst kan je iets drinken in de mooie cafetaria van sportpark Daverlo (achterzijde 

sportcomplex). 

http://www.wandelknooppunt.be/


 

 

 

Route 2 : 15km 

Startlocatie : parking Ryckevelde, Holleweg, Brugge (zijstraat van de Maalse Steenweg) 

Verlaat de parking naar links en je botst al gauw op knooppunt 14. 

Je volgt nu onderstaande knooppunten : 

 

Je start te midden van het mooie Ryckevelde waarna je naar de Assebroekse meersen trekt. Bij het 

verlaten van deze laatste kom je meteen in het drevencomplex van het Beverhoutsveld. We zien 

Oedelem in de verte maar draaien af richting Oedelemberg. Deze puist steekt 23m boven de 

zeespiegel uit en zorgt voor een licht golvende omgeving. 

Hierna keren we terug richting Sijsele en het Ryckeveld dat we van zuid naar noord op vooral smalle 

single-track paadjes doorkruisen. 

 

 



 


