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Oostkamp expeditie bulskampveld wandelommetje 
3.75 km

Deze route wordt jou aangeboden door vrijdagfietser

Lengte: 3.74  km

Stijging: 23  m

Moeilijkheidsgraad: 3/10

Waterstraat, 8020 Oostkamp, België

Waterstraat, 8020 Oostkamp, België

Routebeschrijving

Van Waterstraat, 8020 Oostkamp, België
Naar Waterstraat, 8020 Oostkamp, België
Routering Manueel, Kortste - OSM, Wandel - 
knooppunten
Deze expeditie Bulskampveld start op de kruising van 
de Waterstraat met de Hogendaledreef te Oostkamp. 
Je kan op de parking op het startpunt of langs een 
van de aanliggende straten parkeren met de auto. 
Aan de startplaats heb je een prachtig aangelegd 
speelterrein waar je een ganse oos kan vertoeven 
met de kinderen en zelf uitrusten en een windluw 
plekje zoeken achter een van de aangelegde 
zandheuvels. Het ganse parcours volg je de oranje 
stiertjes.
Een grote opmerking : tijdens en na regenweer kan 
het einde van de wandeling er zeer vochtig bijliggen. 
In dat geval vervolg je rechtdoor je weg en kom je ook 
zo terug aan het startpunt.

Bezienswaardigheden

Kapel van Nieuwenhove

3  - Afstand langs route: 0.38  km

Afbeelding 1: Kapel van Nieuwenhove (Bron: Creyf, 
Silvie, 01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

Kanunnik Duboisplein z.nr. Onze-Lieve-Vrouwkapel, 
in de volksmond  zgn. "Kapel van Nieuwenhove", 
opgericht in 2000 omdat de  plannen voor het 
oprichten van een wijkkerk te Nieuwenhove moesten  
opgegeven worden. Geplaatst en gemetst door de 
leerlingen van het V.T.I.  van Brugge. Eigendom van 
de kerkfabriek van Sint-Pietersbanden.  Kapelletje, 
gelegen in een bloemperk met verhard pad naar en 
rond de  kapel. Bakstenen pijlerkapel verlevendigd 
door het gebruik van witsteen  voor de aanzet- en 
sluitstenen rondom de eigenlijke nis. Verjongende  
sokkel waarop de sokkel met een open, met marmer 
beklede nis staat.  Verbrede bovenbouw met 
rondboognis, afgesloten door een glazen deurtje  
waarachter een houten beeldje van Onze-Lieve-
Vrouw van Tederheid,  vervaardigd door een 
kunstenaar uit het Waalse Sint-Hubert.      DEGRANDE 
V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen.  
Gemeente Oostkamp, in Inventaris van de kapellen 
in  West-Vlaanderen. Oostkamp-Outrijve, Assebroek, 
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2005.  DEMULDER J., De kapellen te Oostkamp, in  
Heemkundige Kring Oostkamp, nr. 4, jg. 2, 2001, p.  
20-21. PLASSCHAERT D., Jan Demulder, voorzitter 
heemkundige kring  Oostkamp, in Honderd 
parochiebabbels uit Kerk en Leven,  2002-2004, Deel I 
(1-50), Oostkamp, 2004, p. 38.

Hoeve van het langgeveltype

4  - Afstand langs route: 1.09  km

Afbeelding 2: Hoeve van het langgeveltype (Bron: 
Vanwalleghem, Aagje, 01-01-2006, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Kortrijksestraat nr. 187. Voormalige hoeve van het 
langgeveltype. In  1843 vermeldt het kadaster de 
bouw van twee aanpalende huizen in opdracht  van 
de weduwe en de kinderen van Charles Peers (in 
gebruik genomen in  1852). In 1883 wordt er in het 
kadaster bij één van beide woonhuizen een  bakhuis 
vermeld. Vermoedelijk worden beide huizen verenigd 
in de tweede  helft van de 20ste eeuw.  Boerenhuis 
met ten noorden  geïncorporeerd stal- en 
schuurgedeelte. Verankerde en ossenbloedrood  
beschilderde baksteenbouw op een zwart gepekte 
plint cf. behoort tot de  eigendommen van het 
naburige kasteel "Nieuwburg" (cf.  Nieuwburgstraat 
nr. 2). Eén van de dreven van het kasteel  
"Nieuwburg", aan de overzijde van de straat, vertrekt 
ter  hoogte van de voormalige hoeve. Vernieuwd 
zadeldak met grijze, Vlaamse  pannen. Woongedeelte 
van drie traveeën met een centrale ingang onder een  
luifeltje, uitgewerkt als een leien zadeldakje met 
windbord en steunend op  houten consoles. Licht 
getoogde vensteropeningen met alternerend rood-
wit  beschilderde strekken. Rood en wit beschilderd, 
vernieuwd houtwerk.      KADASTERARCHIEF WEST-
VLAANDEREN TE BRUGGE, 207:  Mutatieschetsen, 
Oostkamp, 1851/56, 1883/119.  RIJKSARCHIEF 
BRUGGE, Verzameling Kaarten en  Plannen, nr. 1618: 

Kadastrale kaarten van Sijsele, Oostkamp,  Zedelgem 
en Sint-Kruis (Sectie F), 1810.

Hoeve

5  - Afstand langs route: 1.15  km

Afbeelding 3: Hoeve (Bron: Vanwalleghem, Aagje, 
01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

Legendaledreef nr. 10. Schuin ten opzichte van de 
straat  georiënteerde hoeve bestaande uit een ten 
oosten liggend woonvolume en er  tegenover een 
langwerpige schuur. Erf omzoomd met haag. Het 
woonhuis  dateert van circa 1800 cf. afwezigheid op 
de Kabinetskaart van de  Oostenrijkse Nederlanden, 
opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris  
(1770-1778), doch wel weergegeven op de Atlas der 
Buurtwegen van circa  1843. De schuur dateert 
wellicht uit de tweede helft van de 19de eeuw.   
Langwerpig boerenhuis met geïncorporeerde stalling 
ten westen en  een later aangebouwd, hoger 
nutsgebouw (eind 19de eeuw ?) met garage aan  de 
oostkant. Verankerd, wit beschilderd boerenhuis op 
een grijs  beschilderde plint. Rechthoekige openingen 
onder strek. Groen en wit  beschilderd schrijnwerk. 
Deels verbouwde schuur: verankerde bruine  
baksteenbouw onder een licht overkragend zadeldak 
met Vlaamse pannen.  Centraal een groene, metalen 
schuifpoort. Uiterst rechts, verbouwde  openingen; 
thans een staldeur en opening. Achteraan het 
langgerekte erf  staat een klein hondenhok met een 
trapgeveltje. Bijgebouwen achteraan.

Delta Bikes

6  - Afstand langs route: 1.15  km
Verhuur van (elektrische) fietsen.
Mogelijkheid tot bestellen van een picknickmand.



Afbeelding 4: Delta Bikes

RouteYou routegids: Oostkamp expeditie bulskampveld wandelommetje 3.75 km

6

Begin-19de-eeuwse hoeve

7  - Afstand langs route: 1.15  km

Afbeelding 5: Begin-19de-eeuwse hoeve (Bron: 
Vanwalleghem, Aagje, 01-01-2006, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Legendaledreef nr. 5. Begin 19de-eeuwse hoeve met 
stal, bakhuis en  boomgaard, gelegen in het gehucht 
Dale. Sinds de aanleg van de autostrade  Brussel-
Oostende (E40), begonnen in 1937 en daarna in de 
jaren 1950  hervat, is het boerenhuis parallel gelegen 
met de achteraan lopende  autoweg. De dieperin 
gelegen hoeve is aan de straatkant afgescheiden 
door  wit beschilderde, betonnen paaltjes en een 
recent hekken. Open, begraasd  erf met aangelegd, 
loodrecht paadje tot aan het boerenhuis; ten oosten 
van  het paadje is een kleine boomgaard bewaard. De 
hoeve bestaat aan de  noordoostkant uit een 
boerenhuis met links een aanpalende, lagere  stalling. 
Ten noordwesten van de erftoegang staat een schuur 
en ten zuiden  van het boerenhuis een klein bakhuis. 
Boerenhuis van de rest van het erf  afgescheiden 

door een wit beschilderde, betonnen paaltjesrij. 
Verankerde  en wit beschilderde baksteenbouw op 
een zwart gepekte plint onder  vernieuwde pannen 
daken; de bedaking van de stalling is lichtjes  
overkragend. Vernieuwd schrijnwerk.

Domein Nieuwenhovebos

8  - Afstand langs route: 1.15  km

Afbeelding 6: Domein Nieuwenhovebos

Het natuurdomein Nieuwenhovebos is maar liefst 39 
hectare groot. Wandelaars en fietsers komen hier 
graag om wat uit te blazen, en het is bovendien ook 
volledig gratis beschikbaar. De ingang van het 
domein is toegankelijk via de Hertendreef.

Domein Nieuwenhovebos

11  - Afstand langs route: 1.55  km

Afbeelding 7: Domein Nieuwenhovebos

Het natuurdomein Nieuwenhovebos is maar liefst 39 
ha groot en heeft een vrij open structuur, waarbij 
bosrijke gedeeltes afgewisseld worden met weiland. 
Sinds 1985 vormt het bos een beschermd landschap. 
Wandelaars en fietsers komen hier graag om wat uit 
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te blazen en het is bovendien ook volledig gratis 
beschikbaar!

Kasteel Erkegem

12  - Afstand langs route: 2.21  km

Afbeelding 8: Kasteel Erkegem (Bron: Vanwalleghem, 
Aagje)

Kasteel Erkegem is een kasteel in de tot de West-
Vlaamse gemeente Oostkamp behorende plaats 
Erkegem.
In 1574 werd Erkegem schriftelijk vermeld als zijnde 
een heerlijkheid. Er was al een Casteel Erckeghem, 
dat echter op een andere plaats stond dan het 
huidige. Het kasteel dat behoorde tot de toenmalige 
heerlijkheidszetel werd afgebeeld op een kaarten van 
1759 en 1766.

Kasteel Erkegem

12  - Afstand langs route: 2.25  km

Afbeelding 9: Kasteel Erkegem (Bron: Vanwalleghem, 
Aagje, 01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

Hertsbergsestraat nrs. 2-4. Kasteel "Erkegem",  
eertijds zogenaamd kasteel "De Herten" (nr. 2), 
gelegen  in een uitgestrekt park met vijver, en 

bijhorend koetsgebouw,  paardenstallen en 
jachtopzienershuis (nr. 4). Kasteel in  neo-Vlaamse 
renaissancestijl, gebouwd in 1907 naar de 
ontwerpplannen van  architect Stephan Mortier. 
Kasteeldomein ten noorden begrensd door de  
autosnelweg Brussel-Oostende (E40), ten oosten 
afgebakend door de  Hertsbergsestraat, ten zuiden 
door het Nieuwenhovebos en aan de westzijde  door 
de huidige Hertendreef. De (historische) 
hoofdtoegang bevindt zich  aan de Legendaledreef, 
doch die wordt vermoedelijk vandaag niet meer  
gebruikt cf. verwaarloosde toestand. De 
Legendaledreef verbindt het  kasteel rechtstreeks 
met de Kortrijksestraat. Een tweede oprit bevindt  
zich langs de Hertsbergsestraat ter hoogte van de op- 
en afrit naar de  vermelde snelweg. Het 
kasteeldomein is gelegen in de ankerplaats "Kastelen  
Gruuthuyse-Cellen-Erkegem en Kampveld" cf. 
Landschapsatlas.    Historiek.  16de eeuw. De  
costuymen van het Brugse Vrije vermelden dat 
Erkegem in  1574 een heerlijkheid is van 737 gemeten 
en 11 roeden waaraan een baljuw,  een 
burgemeester, zeven schepenen en een officier 
verbonden zijn. In die  periode bestaat reeds een 
kasteel van Erkegem maar dat staat op een andere  
(nog niet gekende) locatie.    18de eeuw. Een kasteel 
met vermelding "Casteel  Erkeghem" wordt op een 
kaart uit het Archief van de heerlijkheid  Erkegem van 
1759 afgebeeld, doch het betreft hier de zetel van de  
voormalige heerlijkheid. Idem voor het toponymische 
kasteel op een kaart  van 1766 die is toegevoegd aan 
de ommeloper van Oostkamp (1661-1662). In  elk 
geval is op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse 
Nederlanden,  opgenomen op initiatief van Graaf de 
Ferraris (1770-1778), ter hoogte van  het huidige 
kasteel, in het toenmalige gehucht Den Daele, enkel 
bos  zichtbaar. Dit is een restant van de langwerpige 
bosgordel (de 'Warande')  van het oude jachtdomein 
van de heren van "Gruuthuse"  (cf. Stationsstraat nr. 
196). Het bos wordt op het einde van de 18de eeuw  
ten oosten afgebakend door de Nieuwenhovedreef, 
een dreef die vanuit het  kasteel "Gruuthuse" loopt 
naar het gehucht Nieuwenhove, en ten westen door  
de toenmalige Kortrijksestraat.    19de eeuw. Het 
eerste buitengoed op de huidige  locatie dateert 
volgens de literatuur van circa 1810. In de periode  
1798-1810 wordt zo'n 144 hectare bos en gronden 
aangekocht en in 1810 laat  Jacques De Rijm, gehuwd 
met Marie de Meulenaere, weduwe van Pierre-
Jacques  van der Plancke († 1798), er een 
neoclassicistisch kasteeltje bouwen. Een  oude foto 
toont een bepleisterd en wit beschilderd kasteel van 
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twee en een  halve bouwlaag onder een leien 
schilddak, waarvan de voorgevel wordt  
geaccentueerd door een portiek, gedragen door vier 
imposante zuilen, met  een driehoekig fronton. In 
hetzelfde jaar wordt, na de toelating van de  hertog 
d'Ursel, de toegangsdreef naar het kasteel, de 
huidige  Legendaledreef, aangelegd op voorwaarde 
dat de doorgang een breedte heeft  van negen meter 
en er aan beide zijden van de weg eiken worden 
geplant.   In 1816 worden het kasteel en het park 
verkocht. Arren beweert  dat het goed wordt 
aangekocht door Ferdinand d'Hanins (1775-1820), die 
het  domein door verschillende aankopen gevoelig 
weet uit te breiden. Circa  1850 komt het domein zo 
in handen van zijn zoon Aimé (zogenaamd Aquila)  
d'Hanins (graaf vanaf 1858) (1805-1869). O.m. het 
kadaster vermeldt echter  dat het kasteel in 1816 
wordt aangekocht door Julien d'Hanins de  
Moerkerke, generaal en adjudant van Zijne Majesteit 
de Hertog van Brabant.  Deze breidt het domein 
aanzienlijk uit, o.m. door de aankoop van de  
voormalige, thans afgebroken "Vloedhoeve" (cf.  
Kapellestraat). In diezelfde periode wordt het park 
rondom het  neoclassicistische kasteel aangelegd cf. 
primitief kadasterplan van circa  1835. Het kasteel is 
volgens het primitief plan en een kleurrijk,  19de-
eeuws plan van een kasteel, eigendom van Julien 
d'Hanins (bewaard in  het Rijksarchief van Brugge), 
gericht naar de huidige Hertendreef, ten  
noordoosten van het kasteel situeren zich de 
bijgebouwen, ten oosten een  vijver en ten 
zuidwesten een tuin. Aanduiding van het kasteel als  
"campagne d'Hanins de Moerkerke" op de Atlas der  
Buurtwegen (circa 1843) en (onterecht) als "Château 
du duc  d'Ursel" in de Atlas van Vandermaelen 
(1846-1854). Vermoedelijk  in 1880 (cf. de gegevens 
van het kadaster, want Arren vermeldt het al in  1858!
) verkoopt Aquila d'Hanins de Moerkerke het 
kasteeldomein aan Octave  van der Plancke 
(1813-1881), kleinzoon van de hiervoor vermelde  
Pierre-Jacques van der Plancke, die echter een jaar 
later al overlijdt.  Zijn (pas geboren) zoon Pierre-
Octave van der Plancke (1880-1957) erft het  kasteel. 
Volgens de gegevens in het kadaster vinden er in 
1883 grondige  wijzigingen aan het kasteel en in het 
park plaats. Zo wordt o.m. ook het  boothuis 
gebouwd.    20ste eeuw. In 1907 laat Pierre-Octave 
van der Plancke  het bestaande kasteel deels 
afbreken en verbouwen tot het huidige kasteel  
(registratie door het kadaster in 1909 en 1910). Hij 
doet daarvoor beroep  op de provinciale architect van 
Oost-Vlaanderen Stephan Mortier  (1857-1934), die 

talrijke openbare gebouwen ontwerpt in bij voorkeur 
de  neogotiek. Daarnaast tekent hij ook voor 
verschillende restauraties, doch  eerder in beperkte 
mate voor privépersonen. Mortier integreert in  het 
ontwerp voor het nieuwe kasteel "De Herten" het  
bestaande empiresalon in het noordwestelijke deel 
van het vroegere  kasteel. Ook het koetshuis en de 
achterliggende paardenstallen worden rond  
1908-1913 gebouwd. De oranjerie met broeikassen 
en andere nutsgebouwen van  het eerste kasteel 
worden afgebroken; alleen het nog bestaande, vroeg  
19de-eeuwse schuurtje blijft bewaard. Het bestaande 
kasteelpark wordt  tevens in het begin van de 20ste 
eeuw heraangelegd, meer bepaald naar een  ontwerp 
van de Brusselse landschapsarchitect Jules Buyssens 
(1872-1958).  De 19de-eeuwse gebouwen in het park 
zoals het boothuis, de obelisk en het  prieeltje blijven 
hierbij behouden.  Pierre-Octave van der  Plancke, 
burgemeester van Oostkamp van 1944 tot 1947, die 
erg is begaan  met het kasteeldomein, vergroot het 
domein en legt verschillende bossen  aan. Zo koopt 
hij in 1917 ook het ten noordoosten van de straat 
gelegen  kasteel "De Cellen" (cf. Kapellestraat nr. 113) 
en  verhuurt het. In 1949 wordt op het domein, 
volledig verscholen in het  groen, een klein kapelletje 
opgetrokken. In 1957 wordt de zoon  van Pierre-
Octave van der Plancke, Jean van der Plancke 
(1910-1996),  eigenaar van het kasteel. Hij zorgt voor 
een grondige wijziging van de  natuuromgeving en 
voor de verbouwing van het kasteel binnenin. In de 
loop  van de jaren 1970 laat van der Plancke de naam 
van het kasteel veranderen  in "Erkegem", verwijzend 
naar de voormalige heerlijkheid. In 1971  registreert 
het kadaster de bouw van de villa binnen de muren 
van de in  onbruik geraakte moestuin. Sinds 1996 is 
het kasteel in twee gesplitst  door middel van een 
verplaatsbare wand en wordt het bewoond door  
Jean-Pierre van der Plancke.   Beschrijving.  Kasteel.  
Het huidige kasteel "Erkegem" is ontworpen in neo-
Vlaamse  renaissancestijl op de plaats van het begin 
19de-eeuws kasteel dat werd  afgebroken circa 1906.  
Verankerde oranje baksteenbouw onder  leien 
schilddak, gecombineerd met kalkzandsteen voor de 
versiering en  arduin voor de plint. Het is gebouwd op 
een rechthoekig grondplan met  vooraan een 
uitspringende open loggia als ingangspartij. Op de  
noordoosthoek is het grondplan uitgebreid met een 
quasi voorgeplaatste  toren en in de achtergevel is 
een tweede torenvolume ingewerkt. Tegen de  
zuidgevel is een erkeruitbouw met deels omringend 
terras  aangebouwd. De gevels zijn verlevendigd door 
'witte'  hoekkettingen, als banden doorgetrokken 
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lateien, onder- en tussendorpels,  geblokte 
ontlastingsbogen en deuromlijstingen. De centrale 
traveeën van de  voorgevel zijn opgevat als een licht 
risaliet, geaccentueerd door een  trapgevel met een 
overhoeks topstuk; cartouches op de trapgevel met  
opschrift "ANNO 1907" en "KASTEEL DE HERTEN". De 
loggia op de begane grond  wordt bekroond met een 
balkon met balustrades waaraan de wapens van de  
familie van der Plancke met opschrift "IN FIDELITATE 
ROBUR". Dak met  verschillende dakvensters met of 
zonder traptoppen. Achtergevel met  achthoekige 
toren onder peerspits en een achthoekige hoektoren 
met een  eenvoudige torenspits. Interieur. De 
voormalige  inkomhal werd opgedeeld met een 
verplaatsbare wand. Links komt op de hal  een 
neoclassicistisch salon uit, restant van het vroeg 19de-
eeuwse  kasteel. Het is gedecoreerd met 
stucwerkplafonds met recht uitgesneden  hoeken 
met rozetten en een marmeren schouw. Het 
koetshuis  en de achterliggende 
jachtopzienerswoning sluiten  stilistisch volledig aan 
bij het kasteel. Het koetshuis, op de grote  trapgevel 
links gedateerd in "1908", wordt gedomineerd door 
de grote  achthoekige toren met smeedijzeren 
bekroning aan de westzijde en de drie  koetspoorten 
in de voorgevel.    Park. Groot park aangelegd in het 
midden van de  19de eeuw (ontwerper onbekend), 
uitgebreid en gewijzigd in de 20ste eeuw  naar 
ontwerp van Jules Buyssens (aanlegplan bewaard in 
het kasteel). Het  park zelf verandert echter niet 
ingrijpend, met uitzondering van de nieuwe  
inplanting van de moestuin en de aanpassing van de 
vijverpartij; het wordt  vereenvoudigd o.m. qua 
padenstructuur. Gaaf bewaard park met  vormgeving 
van landschappelijke stijl, zoals open graslanden,  
parkbosranden met bochtige afwerking, een grillig 
uitgewerkte waterpartij  rond een eiland, 
terreinmodelleringen, bomengroepen en solitaire 
bomen in  open graslanden, struikmassieven; 
verspreid in het park bevinden zich  diverse 
parkornamenten (obelisk, beelden/sculptuur, 
kapelletje, …),  tuinpaviljoen, boothuis, brugjes. 
Diverse merkwaardige bomen aanwezig met  
dendrologische waarde vanwege de omvang, 
ouderdom, soort of variëteit.   Vanaf de historische 
ingang aan de Legedaledreef leidt de  toegangsweg, 
afgeboord met hortensia’s, naar het kasteel; vóór het 
kasteel  ligt een open grasveld, afgezoomd door een 
parkbosgordel, en verspreid  liggen talrijke 
bomengroepen (eik, tamme kastanje, rode beuken, … 
met in  onderbegroeiing vaak rododendron) en 
solitaire parkbomen (Linde, esdoorn,  zomereiken, 

valse christusdoorn, treurbeuk, …) in open grasveld.   
In zuidelijke richting, lange vista over open grasveld 
naar een bomengroep  (platanen); rondgaand pad 
achteraan op een verhoging maar onzichtbaar  vanaf 
het kasteel door de begeleidende rododendronhaag. 
Ten  oosten van het kasteel ligt een rijkelijk 
uitgewerkt park rond een  waterpartij en een eiland, 
vista vanaf het kasteel over een deel van de  
waterpartij. Aan de oever liggen een ijskelder (heuvel 
begroeid met tamme  kastanjes), een boothuis, 
solitaire en merkwaardige parkbomen (rode beuk,  
beuk, tulpenboom, Linde, moerascipres, …); op de top 
van het eiland is een  obelisk aanwezig en een 
tuinpaviljoen; op de flanken enkele bosquets,  
grasland en bomengroepen.  Ten noorden van 
kasteel en de  bijgebouwen is een moestuinmuur 
bewaard, een toegangshekken, een  aangebouwde 
serre en een klein nutsgebouwtje. Thans ligt een villa 
in het  midden van de voormalige moestuin en/of 
boomgaard.   De 19de-eeuwse gebouwtjes in het 
park die  behoorden tot het park van het eerste, 
neoclassicistische kasteel van  1810, werden 
geïntegreerd in het nieuw, begin 20ste-eeuws park.   
Het prieeltje, gelegen op een heuvel, is een ronde, 
grijs  beschilderde, bakstenen constructie die aan de 
ene zijde wordt geritmeerd  door rondboogvensters 
met een waaiervormige bovenlicht en aan de andere  
kant door slanke, oranje geschilderde zuiltjes die als 
het ware de houten  kroonlijst op klossen schragen. 
Eén van de rondboogvensters is in  trompe-l'oeil 
geschilderd. Nog op de heuvel staat een  obelisk.  In 
het zuiden van het park bevindt  zich een 
beeldhouwwerk met een mythologische voorstelling  
(mogelijk 'De ontvoering van Sibylle door Saturnus' of 
'De ontvoering van  Orithyia door Boreas'). Verder 
vindt men in het park nog een bakstenen  brug en 
twee bakstenen pijlers bij het begin van een dreef 
terug.   Het monumentale, houten boothuis van 1883 
ligt  op de oostoever van de vijver. Houten constructie 
van twee bouwlagen onder  een sterk overkragend 
zadeldak met rode mechanische pannen, dat wordt  
onderstut door rechtstanden die steunen op de 
balkonleuning ter hoogte van  de tweede bouwlaag. 
Rondboogvormige toegang voor de boten.   Schuurtje 
van 1810, gelegen aan de oostkant van het park.  Wit 
beschilderde, verankerde baksteenbouw met een 
zwarte plint, afgedekt  door een licht overkragend 
zadeldak met Vlaamse pannen. Twee segmentbogige  
deuropeningen. Naastgelegen bewaarkelder 
bestaande uit  een bakstenen muur met rood 
beschilderde segmentboogdeur. Binnenin wit  
beschilderd tongewelf; de ruimte is onderverdeeld 
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met een bakstenen muur.     Verscholen tussen het 
groen ten noordwesten van het kasteel,  bevindt zich 
een kleine kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw 
opgericht als  dank voor de bescherming tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Oranje bakstenen  pijlerkapel 
gedateerd door jaarankers "1949". Rondboognisje 
met klein,  stenen Mariabeeldje. Zadeldakje met 
groen beschilderde lijst.     AROHM, Monumenten en 
Landschappen,  Landschapsatlas, 2001, OC GIS-
Vlaanderen.   KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN 
TE BRUGGE, 207:  Mutatieschetsen, Oostkamp, 
1858/57, 1883/122, 1909/13,  1910/35, 1913/13, 
1928/72, 1971/57.  KADASTERARCHIEF  WEST-
VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger,  
artikels 612, 782 en 3149. RIJKSARCHIEF BRUGGE, 
Kaarten en plannen  Mestdagh, nr. 1058A: Figuratieve 
kaart van een kasteel en gronden,  eigendom van Jul. 
D'Hanins de Moerkerke-van Outryve, 19de eeuw.   
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen 
Mestdagh, nr.  1058B: Figuratieve kaart van een 
kasteel en gronden, eigendom van Jul.  D'Hanins de 
Moerkerke-van Outryve, 1843. RIJKSARCHIEF 
BRUGGE,  Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1062: 
Figuratieve kaart  van een hofstede "Erckeghem" 
genaamd onder de heerlijkheid Erkegem,  eigendom 
van J.-Ch. De Carnin, Ch. Van Caloen, 1821.   
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen 
Mestdagh, nr.  1064A: Figuratieve kaart van een 
hofstede en gronden onder de  heerlijkheden 
Erkegem en Oostkamp, eigendom van de weduwe 
van J. de  Meulenaere geboren Marie van Severen, 
19de eeuw.  RIJKSARCHIEF  BRUGGE, 
Landmetersarchief Peper, nr. 386: Oostkamp,  
ommeloper in Oostkamp van de heerlijkheden, naar 
Jacques Lobberecht,  1661-1662.  RIJKSARCHIEF 
BRUGGE, Archief van de  heerlijkheden, parochies en 
schepenbanken van Oostkamp: Archief  van de 
heerlijkheid Erkegem, ommelopers nr. 18, 1759.  
ARCHIEF  FAMILIE VAN DER PLANCKE OOSTKAMP: 
Plan Monsieur Van der Plancke:  Château des Cerfs à 
Oostcamp, Projet de transformation au Parc,  s.d. (J. 
Buyssens).  GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK 
OOSTKAMP:  Documentatiemap onder "Oostkamp 
Patrimonium", Historiek van het  kasteelpark 
Erkegem te Oostkamp. ARREN P.,  Erkegem, 
Oostkamp, in Van kasteel naar kasteel,  deel 9, 
Kapellen, 1999, p. 204-208. BEERNAERT B.,  
CARDINAEL P., Een tuin is meer dan er staat, Open  
Monumentendagen, Sint-Amandsberg, 2002, p. 43. 
BOULJON  B., Het Oostkamp, Ruddervoorde, 
Hertsberge en Waardamme van toen.  Een 
verzameling foto's van de vier Oostkampse 

deelgemeenten in de 19de en  de eerste helft van de 
20ste eeuw, Brugge, 1984, p. 51,  65. BOULJON B., 
Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en  
Waardamme in oude prentkaarten, Zaltbommel, 
1981, nr. 54,  85. CLAEYS G., De kastelen van 
Oostkamp, Kasteel  Erkegem, in Kultuurleven te 
Oostkamp, jg. 6, nr.  1, 1976, s.p. CLAEYS G., De 
kastelen van  Oostkamp, overgenomen uit De Merel - 
Cultuurleven 1971-1980,  s.l., s.d., p. 15-18. CLAEYS G., 
Kroniek van  Oostkamp, Brugge, 1985, p. 367.  CLAEYS 
G.,  Oostkamp in oude prentkaarten, Zaltbommel, 
1982, nr.  53-54. DEMULDER J., De kapellen te 
Oostkamp, in  Heemkundige Kring Oostkamp, nr. 4, 
jg. 2, 2001, p. 14-15.   VERPOEST L., Mortier Stephan, 
in  Repertorium van de architectuur in België van 
1830 tot  heden, 2003, p. 428.

Hoeve Het Torenhof

13  - Afstand langs route: 2.51  km

Afbeelding 10: Hoeve Het Torenhof (Bron: Creyf, 
Silvie, 01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

Kampveldstraat nr. 18. Hoeve "Het Torenhof". Hoeve  
gelegen in een westelijke aftakking van de 
Kampveldstraat met woonhuis aan  de straatkant en 
ten westen in het verlengde gelegen bijgebouwen, 
een  opvallende duiventoren achter de bijgebouwen 
en een vrijstaand  schuurvolume, dwars op de straat.  
In 1843 laten Maria Beaucourt,  weduwe van Joseph 
Vandewouwere, en haar zuster een bestaand 
woonhuis  afbreken en op het naastgelegen perceel 
een nieuw woonhuis optrekken.  Vermoedelijk laten 
zij ook de duiventil bouwen. In 1937 wordt het 
woonhuis  in opdracht van Edouard Van Hee grondig 
verbouwd/herbouwd.  De  hoeve was eertijds 
vermoedelijk enkel toegankelijk via de erfingang aan 
de  oostkant. Daar zijn thans nog twee vrij imposante 
pilasters bewaard.  Pijlers van rode baksteen 
verfraaid met twee natuurstenen kordons en onder  
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een arduinen afdekplaat. Tegen de rechterpijler 
hangt een houten bordje  met de hoevenaam. Aan 
beide pijlers is een sierlijk, rood beschilderd,  ijzeren 
hekken bevestigd. Volledig begraasd erf met enkele 
verspreide  fruitbomen. Omgevende meidoornhaag. 
Oorspronkelijk hoeve van het  langgeveltype, 
waarvan het boerenhuis in 1937 is herbouwd  op 
grotere schaal en waarvan een deel van de 
voormalige nutsgebouwen  eveneens in 1937 is 
verbouwd (vermoedelijk met behoud van de  
binnenstructuur en enkel vernieuwd parement en 
bedaking/dakbedekking). Een  deel van de voormalige 
geïncorporeerde stalling is nog bewaard en telt  
anderhalve bouwlaag, waarvan de bovenvensters 
halfronde openingen zijn op  een als bakstenen 
kordon doorgetrokken onderdorpels. Zijgevel met 
poortje.  Vernieuwde bedaking en toegevoegde goot. 
Deels bewaard schrijnwerk. o.m.  rood beschilderde 
staldeur. Tegenaan de stallingen is later een 
bergplaats  gebouwd uit betonplaten en met een 
golfplaten dak.   Duiventoren (statussymbool !). 
Verankerde, bruine  baksteenbouw. Gerestaureerde 
toren op een vierkante plattegrond, drie  bouwlagen 
hoog en afgedekt door een puntdak met grijze en 
oranje Vlaamse  pannen. Begane grond met telkens 
één rondboogvenster met een over de  
ontlastingboog heen lopende fijne kordonlijst. 
Vernieuwd schrijnwerk met  luiken. Vermoedelijk zit 
er een deuropening aan de westzijde, ofwel is de  
toren vanuit de woning toegankelijk voor mensen. 
Tweede bouwlaag met  gelijke (iets bredere) opening 
met een wit beschilderd, houten luik  afgesloten en 
telkens geflankeerd door twee luchtsleuven. Derde 
bouwlaag  aan elke kant geritmeerd door twee 
rondboognissen onder verbonden  ontlastingsbogen 
met verbonden rollagen. In de nissen zitten 
verschillende  uitvlieggaten en tussen de beide nissen 
een luchtsleuf. Onder het dak,  fries met 
verschillende uitvlieggaten. Schuur.  Verankerde, 
bruine baksteenbouw onder een zadeldak met 
Vlaamse pannen met  lichte knik en typische, lichte 
overkraging. Deels voorzien van een  bepleisterde en 
licht grijs beschilderde plint. Centraal bevindt zich 
één  schuurpoort met links ervan een deurtje. Rechts 
van de poort is een  berging aangebouwd. Uiterst 
rechts zit een tweede poortopening, wellicht  gebruikt 
als wagenstalplaats. Volledig blinde achtergevel op 
één kleine  opening na en sporen van één andere 
kleine opening cf. strekje.     KADASTERARCHIEF WEST-
VLAANDEREN TE BRUGGE, 207:  Mutatieschetsen, 
Oostkamp, 1851/52, 1883/116, 1937/10.   DESOETE S., 
GERVOYSE P., VANDEN BERGHE P., Oostkamp,  Beeld 

in beweging, Oostkamp, 2000, p. 73-74.

Voetgangersbrug over de rivierbeek 
Nieuwenhovebos

14  - Afstand langs route: 2.56  km

Voetgangersbrug over de rivierbeek 
Nieuwenhovebos. Gebouwd in 2020.

De Kampveldhoeve

15  - Afstand langs route: 2.79  km

Afbeelding 11: De Kampveldhoeve

Restaurant/Tea-room

Vleeshoeve Buythuys

16  - Afstand langs route: 3.28  km

Hoevevlees Buythuys is een landbouwbedrijf uit 
Oostkamp en bestaat al sinds 1994. Ze verkopen 
zowel vleespakketjes als losse producten.

Nieuwhof of Buijthuijs

17  - Afstand langs route: 3.33  km

Afbeelding 12: Nieuwhof of Buijthuijs (Bron: 
Vanwalleghem, Aagje, 01-01-2006, ©Vlaamse 
Gemeenschap)
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Waterstraat nrs. 29-31. Hofstede of buitenhuis  
"Nieuwhof" of "Buijthuijs", opklimmend  tot de 18de 
eeuw. Gelegen op het einde van een oostelijke zijarm 
van de  Waterstraat op de wijk Nieuwenhove net ten 
noorden van de Rivierbeek.  Oorspronkelijk omwald, 
thans grondig gewijzigd.    Historiek.  18de eeuw. Op 
de  Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, 
opgenomen op het initiatief  van Graaf de Ferraris 
(1770-1778), worden een drietal gebouwen 
weergegeven  binnen een omwalling.  Het goed wordt 
op 4 maart 1785 door  Philippe de Stappens-
Veranneman († 1788) gekocht, heer van de 
heerlijkheid  (Rode-) Nieuwenhove. Aangezien de 
Stappens snel na de aankoop komt te  overlijden, 
komt het domein kort daarna in handen van baron 
Gustave de  Negri.   19de eeuw. Een notarisakte van 
13 juni 1806, verleden  voor notaris Charles 
Beaucourt, vermeldt dat het goed een kasteel is, dat  
er vroeger een molen was en dat het ooit een leen 
was geweest. Op het  kadastraal plan van 1810 uit het 
Rijksarchief te Brugge en op het  primitief 
kadasterplan (circa 1835) wordt één opgedeeld 
volume en een  tweede in het verlengde gelegen 
gebouwtje weergegeven, gelegen ter hoogte  van het 
huidige nr. 31 doch later afgebroken. Ten zuiden van 
de bebouwing  bevinden zich twee beboste percelen 
die omgeven worden door een gracht,  die wellicht 
overeenkomt met de voormalige omwalling rond de 
18de-eeuwse  bebouwing. Ook de perceelstructuur 
van een dreef, die op de Ferrariskaart  het goed 
verbindt met de huidige Hertsbergsestraat, net ten 
noorden van de  kruising met de Rivierbeek, is nog 
afleesbaar. Circa 1835 wordt Gilliodts  Custer vermeld 
als eigenaar; de gebouwen worden verpacht aan 
Antoine  Beuselynck en Pieter Hostelein.  
Ongewijzigde configuratie op de  Atlas der 
Buurtwegen (ca. 1843) en de Atlas van Vandermaelen 
(1846-1854).  In 1851 registreert het kadaster de 
vereniging van beide wooneenheden in  opdracht van 
Joseph de Negri, ontvanger te Oostkamp. In 1854 laat 
Joseph  de Negri een tweede woonhuis bouwen met 
een kleine schuur (beide van nr.  29); vermoedelijk 
wordt dit huis bewoond door de eigenaar. In 1859 
worden  er bij dit nieuwe woonhuis (nr. 29) nog twee 
landgebouwen bijgebouwd,  waaronder de bewaarde 
paardenstallen. Ten zuiden van het andere woonhuis  
(nr. 31) bouwt men in 1859 drie bijgebouwen.  Baron 
Gustave de  Negri-Veranneman Watervliet, ontvanger 
van belastingen in Oostkamp, zal in  1879 naar 
aanleiding van overstromingen op Nieuwenhove de 
dreef naar zijn  kasteel ophogen. In 1883 laat hij een 
later afgebroken bakhuis (nr. 29)  bouwen en worden 

de landgebouwen ten zuiden van het eerste 
woonhuis  uitgebreid (nr. 31).  Het "Nieuwhof" wordt 
in  1891 verdeeld; de boedelbeschrijving vermeldt dat 
bij dit herenhuis  gebouwen waren van een molen die 
met stoom wordt aangedreven (o.a. een  magazijn), 
een hofstede met paardenstal, een koetshuis, een 
bakoven, een  boomgaard, land, weiden, bos en een 
dubbel woonhuis.    20ste-21ste eeuw. Het kadaster 
registreert in de 20ste  eeuw mutaties in het jaar 
1957 (nrs. 29-31) en in de jaren 1980-1990 (nr.  29).  
De hoeve nr. 29 wordt in 2003 uitgebreid met twee  
landgebouwen gebruikt voor de veeteelt.    
Beschrijving. Voormalig buitengoed thans  opgesplitst 
in twee hoeves. Bijhorende boomgaard met 
ommuring.   Nr. 29. Hoeve met losse bestanddelen, 
bereikbaar via een verharde oprit en  gelegen bij een 
begraasd erf, afgesloten met een haag en betonnen 
palen.  Boerenhuis van het langgeveltype met een 
voormalige geïncorporeerd  stalgedeelte. Vernieuwd 
en sterk overkragend zadeldak met pannen.  
Verankerde baksteenbouw op een zwart gepekte 
plint. Zijgevel wit  beschilderd. Rechthoekige vensters 
met vernieuwd houtwerk en aangepaste  openingen.  
Schuur en stal dwars op het boerenhuis gelegen.  
Verankerde baksteenbouw onder overkragende 
zadeldaken met pannen op een  zwart gepekte plint. 
Schuur (koetshuis) met dubbele dwarse doorrit en  
wagenkot met bovenliggend laadluik. Rood 
beschilderd houtwerk. Zijgevel  met uilengat. 
Paardenstallen eveneens met rood beschilderd 
houtwerk (o.m.  laadluik in de zijgevel).  Nr. 31. Een 
hier afgebeelde foto geeft  wellicht het imposante 
woonhuis weer dat in 1854 hier is opgetrokken en  
mogelijk al in de eerste helft van de 20ste eeuw terug 
werd gesloopt.  Monumentaal landgebouw 
vermoedelijk voorheen gebruikt als 
stoomkorenmolen.  Verankerde, bruine 
baksteenbouw van twee bouwlagen onder een sterk  
overkragend zadeldak bedekt met rode en blauw 
gesmoorde pannen. Gevels met  rechthoekige, 
segment- en rondboogvormige openingen op een 
zwart gepekte  plint. Gedichte, vierkante vensters ter 
hoogte van de tweede bouwlaag en  in de achtergevel 
tussen de eerste en tweede bouwlaag. Achtergevel 
met  gedichte deur- en poortopening.      
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 
207:  Mutatieschetsen, Oostkamp, 1851/57, 1854/11, 
1859/95,  1883/123.  RIJKSARCHIEF BRUGGE, 
Verzameling kaarten en  plannen, nr. 1618: 
Kadastrale kaarten van Sijsele, Oostkamp,  Zedelgem 
en Sint-Kruis, 1810.  BOULJON B., Het Oostkamp,  
Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen. 
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Een verzameling foto's van  de vier Oostkampse 
deelgemeenten in de 19de en de eerste helft van de  
20ste eeuw, Brugge, 1984, p. 64.  CLAEYS G.,  Kroniek 
van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 46, 250, 302.   
CLAEYS G., Oostkamp in oude prentkaarten,  
Zaltbommel, 1982, nr. 61. DE CRAEMER W.,  
Hoevebenaming, in De Merel, jg. 9, nr.  1, 1979, p. 19.  
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET 
KUNSTPATRIMONIUM,  Fototheek.

Schandpaal van Oostkamp

18  - Afstand langs route: 3.34  km

Afbeelding 13: Schandpaal van Oostkamp (Bron: 
Willem Vandenameele)

Afbeelding 14: Schandpaal van Oostkamp (Bron: 
Willem Vandenameele)

De oorspronkelijke schandpaal van de heerlijkheid 
Nieuwenhove in een privaat bos (in 2020 aangekocht 

Afbeelding 15: Schandpaal van Oostkamp (Bron: 
Aagje Vanwalleghem)

door het agentschap voor natuur en bos?). In de verte 
te zien vanop de openbare weg die naar de hoeve 
leidt (vanaf het hek schuin tegenover de dreef naar 
Nieuwenhovebos).
Veelhoekige schandpaal met bovenaan een leeuw 
met onder de leeuwenpoot het wapenschild van de 
familie Stappens-Veranneman, heren van 
Nieuwenhove (cf. Waterstraat nrs. 29-31).
Op het gemeenteplein van Oostkamp staat een 
replica, onthuld in 1996 (naast de Sint-Pieterskerk en 
het gemeentehuis).

Schandpaal

18  - Afstand langs route: 3.34  km

Afbeelding 16: Schandpaal (Bron: Vanneste, Pol, 
13-06-2013, ©Vlaamse Gemeenschap)
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Schandpaal van de voormalige heerlijkheid Rode-
Nieuwenhove, gelegen in het gehucht Nieuwenhove 
in een bosje tussen de Waterstraat, de 
Kampveldstraat en de Waardammebeek. Reeds in 
1683 werd een schandpaal vermeld in de heerlijkheid 
Nieuwenhove. De huidige schandpaal dateert uit de 
tweede helft van de 18de eeuw (voor 1788).

Hoeve Berckendycke

19  - Afstand langs route: 3.65  km

Afbeelding 17: Hoeve Berckendycke (Bron: 
Vanwalleghem, Aagje, 01-01-2006, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Waterstraat nr. 36. Hoeve "Berckendycke".  
Langgevelhoeve met schuur en bakhuis, daterend 
van eind 18de of begin 19de  eeuw cf. afwezigheid 
van bebouwing op de Kabinetskaart der Oostenrijkse  
Nederlanden, opgenomen op het initiatief van Graaf 
de Ferraris  (1770-1778), en afbeelding van de hoeve 
op de kadastrale kaart van 1810  uit het Rijksarchief 
te Brugge: boerenhuis met woon- en stalgedeelte,  
landgebouw en bakhuis. Op het primitief 
kadasterplan (circa 1835) zijn het  woonhuis en het 
landgebouw vergroot, het bakhuis blijft behouden. 
Zelfde  configuratie op de kaart van het Militair 
Cartografisch Instituut (circa  1880).  Boerenhuis van 
het langgeveltype, loodrecht op de weg  gelegen. 
Verankerde baksteenbouw onder een overkragend 
zadeldak met  pannen. Wit beschilderd woongedeelte 
van zeven traveeën op een zwart  gepekte plint. 
Stalgedeelte van vijf traveeën met gedichte 
openingen;  zijgevel met staldeur en bovenliggend 
laadluik. Lage aanpalende  uitbreiding tegen de 
achtergevel. Schuur met centrale doorrit evenwijdig  
met de weg; bruine verankerde baksteenbouw onder 
een zadeldak met pannen,  recentere uitbreiding 
tegen de zuidelijke zijgevel en de straatgevel cf.  rode 
bakstenen. Bakhuisje naast het woonhuis van twee 
traveeën onder een  zadeldak met pannen.      
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en  

plannen, nr. 1618: Kadastrale kaarten van Sijsele, 
Oostkamp,  Zedelgem en Sint-Kruis, 1810.  DE 
CRAEMER W.,  Hoevebenaming, in De Merel, 1979, nr. 
1,  1979, p. 19.

Hoeve De Groene Wal

20  - Afstand langs route: 3.65  km

Afbeelding 18: Hoeve De Groene Wal (Bron: 
Vanwalleghem, Aagje, 01-01-2006, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Waterstraat nr. 32. Hoeve "De Groene Wal", mogelijk  
teruggaand tot de 18de eeuw, waarbij de huidige 
configuratie reeds  aanwezig is in 1810. Historisch 
kaartmateriaal toont echter niet aan dat  deze hoeve 
voorzien is geweest van een omwalling; de benaming 
verwijst  mogelijk naar het hogere niveau van het 
perceel ten opzichte van de rijweg  en/of de gracht 
aan de straatkant, waarvan het water door de 
aanwezige  vegetatie een groene kleur heeft 
gekregen.  De eerste bebouwing  wordt al 
weergegeven op het perceel op de Kabinetskaart der 
Oostenrijkse  Nederlanden, opgenomen op het 
initiatief van Graaf de Ferraris  (1770-1778). De 
huidige configuratie wordt met zekerheid afgebeeld 
op de  kadastrale kaart van 1810 uit het Rijksarchief 
te Brugge en op het  primitief kadasterplan (circa 
1835); weergave van een woonhuis met een  groot en 
een klein landgebouw. De hoeve is circa 1835 
eigendom van de heer  Pecsteen de Lampreel en 
wordt verpacht aan J. Hoste. In 1883 registreert  het 
kadaster de vergroting van de hoeve in opdracht van 
Camille Rotsart de  Hertaing-Pecsteen; het woonhuis 
en het grote landgebouw worden uitgebreid,  het 
kleine landgebouw wordt afgebroken en men bouwt 
een bakhuis.   In 1936 laat Emmanuel van Outryve 
d'Ydewalle-de Thibault de Boesinghe de  hoeve 
uitbreiden met een landgebouw ten noorden van het 
woonhuis.  Vermoedelijk wordt hierbij ook het 
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(parement van het ?) woonhuis grondig  aangepast. 
Heden is de hoeve van de weg afgescheiden door een 
haag en een  gracht. Erfoprit met kiezelstenen. 
Centraal ligt een dwars op de weg  gericht 
boerenhuis. Baksteenbouw van zes traveeën, 
waarvan uiterst links  twee opkamertraveeën, onder 
een vernieuwd en overkragend zadeldak met  
pannen. Rechthoekige vensteropeningen onder 
betonnen lateien, met  vernieuwd blauw beschilderd 
houtwerk. Zijgevel aan de straatkant met twee  
vensters en een naastgelegen rookkanaal.  
Achterliggend  grootschalig landgebouw, evenwijdig 
met de weg. Thans verscholen achter  recent 
toegevoegde landgebouwen. Verankerde 
baksteenbouw onder een  overkragend zadeldak met 
pannen. Ten noorden van het boerenhuis ligt een  
kleine stal; verankerde baksteenbouw onder 
zadeldak met pannen, voorzien  in de zijgevel van een 
laadluik.      KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN 
TE BRUGGE, 207:  Mutatieschetsen, Oostkamp, 
1883/126, 1936/26.   RIJKSARCHIEF BRUGGE, 
Verzameling kaarten en plannen, nr.  1618: 
Kadastrale kaarten van Sijsele, Oostkamp, Zedelgem 
en Sint-Kruis,  1810.  DE CRAEMER W., 
Hoevebenaming, in  De Merel, jg. 9, nr. 1, 1979, p. 19.

Praktische informatie

Eet en drinkgelegenheid

De Vidange

2  - Afstand langs route: 0.24  km

Afbeelding 19: De Vidange

De Vidange

Overnachtingen

Herberg

9  - Afstand langs route: 1.15  km

Afbeelding 20: Herberg (Bron: Vanwalleghem, Aagje, 
01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

Kortrijksestraat nr. 149/ Jan Breydelstraat. 
Voormalige herberg  "Den Daele", die zeker opklimt 
tot de 18de eeuw. Gelegen  op de hoek met de Jan 
Breydelstraat, een gekasseide straat die o.m. leidt  
naar de achtergelegen bijgebouwen o.a. een stal. 
Later omgevormd tot  brouwerij D'Hoore en thans 
leegstaand. De benaming verwijst naar  een oud 
leengoed, dat volgens De Flou reeds wordt vermeld in 
de 13de eeuw  ("Gillis de Orscamp, dictus de Valle"). 
Later en tot op  heden wordt de benaming ook 
gebruikt voor de hier gelegen wijk. In herberg  "Den 
Daele" bevindt zich eertijds de vierschaar van de  
heerlijkheid Buskensambacht, die een 
ondergeschikte heerlijkheid was van  Het Houtsche. 
Ter hoogte van deze herberg zou dan ook een 
schandpaal  gestaan hebben. Een duidelijke 
gebouwenconfiguratie wordt al afgebeeld op  de 
Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus 
(1561-1571),  gekopieerd door Pieter Claeissens 
(1601). Volgens De Flou wordt de toen  belangrijke 
herberg voor het eerst vermeld in 1724. Eveneens 
afgebeeld op  de Kabinetskaart van de Oostenrijkse 
Nederlanden, opgenomen op initiatief  van Graaf de 
Ferraris (1770-1778). De herberg wordt o.m. zo 
vermeld op de  kaart van 1808 uit het Rijksarchief te 
Brugge en is gelegen aan  het revier ofte veld 
straetken. Op de Atlas van Vandermaelen  
(1846-1854) staat bij de gebouwen 
"distil."  (distilleerderij). Lichtjes schuin ten opzichte 
van de rijweg  geplaatst gebouw. Eénlaagse 
baksteenbouw van zeven traveeën onder een  
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zadeldak met Vlaamse pannen. De drie 
linkertraveeën (links van de deur)  vormen een 
opkamer. Bewaard houtwerk bij de vensters van de 
opkamer en het  bovenlicht van de voordeur. Houten 
uithangbord met opschrift: "ROMAN" en  "DEPOT LUC 
D'HOORE". Dwars naast het volume staat een later  
gebouwde, langwerpige autobergplaats.     
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen 
Mestdagh,  nr. 2167: Ontwerp van een dreef te 
Oostkamp, toebehorend aan de Rym, vanaf  de dreef 
van Nieuwenhove tot aan de steenweg van Brugge 
naar Kortrijk,  1808. DE FLOU K., Woordenboek der 
toponymie van westelijk  Vlaanderen, Vlaamsch 
Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen  
Guines en Boulogne, en een gedeelte van het 
graafschap Ponthieu, deel  VI, Brugge, 1921, kolom 
78-80.

Meer praktische informatie

Speelbos

1  - Afstand langs route: 0.07  km

Afbeelding 21: Speelbos

Gebied: Kampveld
Eigenaar: Gemeente Oostkamp
Toegang: 1 jan - 31 dec

Speelbos

10  - Afstand langs route: 1.43  km
Gebied: Kampveld
Eigenaar: Gemeente Oostkamp

Afbeelding 22: Speelbos

Toegang: 1 jan - 31 dec
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