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doeveren oost np zedelgem wandelommetje 2.2 km

Deze route wordt jou aangeboden door vrijdagfietser

Lengte: 2.28  km

Stijging: 8  m

Moeilijkheidsgraad: 1/10

8020 Waardamme, België

Sijslostraat, Oostkamp, België

Routebeschrijving

Kleinste gedeelte van een natuurpuntwandeling 
startend aan de Parking : over de brug over de E403 
rechts als je van Loppem komt.
Geen toiletten
Geen drinken en eten verkrijgbaar
Deze wandelroute is bewegwijzerd door rode 
vierkantjes.
Waterdichte schoenen aangeraden na veel regenval.
Doeveren is een natuurgebied op het grondgebied 
van Zedelgem en Oostkamp onder beheer van 
Natuurpunt Zedelgem.
Het kleinste gedeelte van de wandeling bevindt zich 
langs de Oostkant van de weg tussen Loppem en 
Ruddervoorde en is hier beschreven.
Het grotere gedeelte ligt op grondgebied Zedelgem 
(Loppem) en is tevens onder het beheer van 
Natuurpunt Zedelgem.
Parkeren kan je voor dit gedeelte van Doeveren, als je 
van Loppem naar Ruddervoorde rijdt met de auto, 
over de brug over de Autobaan, direct rechts afslaan 
(Sijslostraat).
Hier kan je gemakkelijk starten voor een heel rustige 

wandelommetje.
Geniet ervan !

Bezienswaardigheden

18de-eeuwse hoeve

1  - Afstand langs route: 0.0  km

Afbeelding 1: 18de-eeuwse hoeve (Bron: Creyf, Silvie, 
01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

Sijslostraat nr. 184. Voormalige, eind 18de-eeuwse 
hoeve, bestaande  uit een woonhuis met dwars 
gesitueerde stalvleugel, eertijds gelegen ten  zuiden 
van het voormalige kasteel "Doeveren" (cf. nr.  194), 
thans aan de rand van het gelijknamige 
natuurgebied. Bereikbaar via  een zijarm van de 
oorspronkelijke Sijslostraat, die sinds de jaren 1970  
vlakbij een viaduct over de autosnelweg Brugge-
Kortrijk (E403/A17) is  gelegen.  Weergave van een 
dwars op de straat gelegen woonhuis  met een 
bijhorende schuur aan de straatkant en een 
achterliggend bakhuis  op de Kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op  initiatief 
van Graaf de Ferraris (1770-1778), en op een 
kadastrale kaart  van circa 1800 met de toestand van 
1773, bewaard in het Rijksarchief te  Brugge. De 
bestaande hoeve wordt volgens de gegevens van het  
kadaster omstreeks 1863 tussen beide volumes 
uitgebreid met een nieuwe  woning in opdracht van 
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Camille Rotsart de Hertaing. Het oude woonhuis  
(huidige stalling) wordt in 1882 omgevormd tot 
stallingen. De schuur aan  de straatkant wordt 
afgebroken in de tweede helft van de 20ste eeuw.  
Beschrijving. Aan straatkant gelegen, éénlaagse  
woning van zeven traveeën onder een licht geknikt en 
licht overkragend  zadeldak bedekt met 
blauwgesmoorde, Vlaamse pannen. Oranje 
baksteenbouw  verlevendigd door het gebruik van 
gele baksteen voor de geprofileerde,  
spitsboogvormige omlijstingen van de deur- en 
vensteropeningen.  Bovenlichten van de vensters en 
de deur verfraaid met bloemvormige  
roedenverdelingen. Bedaking met twee dakvensters 
gedecoreerd met een  houten bekroning. Rechts, 
verbouwde zijgeveltop cf. ander metselwerk.  
Achterliggende (paarden)stallingen, dwars op het 
woonhuis georiënteerd.  Baksteenbouw onder een 
zadeldak met oranje en blauwgesmoorde pannen. 
Gevel  aan de zijde van het erf met verscheidene 
staldeuren.     KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN 
TE BRUGGE, 207:  Mutatieschetsen, Waardamme, 
1863/5, 1885/18, 1941/9.  RIJKSARCHIEF BRUGGE, 
Kaarten en plannen  Mestdagh, nr. 1868: Figuratieve 
kaart van een hofstede en gronden  onder de 
heerlijkheid Jonkersambacht, "Het Hooge" genoemd, 
Waardamme,  eigendom van J. Verschuere, circa 1800 
(kopie).

18de-eeuwse beerput

2  - Afstand langs route: 0.0  km

Afbeelding 2: 18de-eeuwse beerput (Bron: Creyf, 
Silvie, 01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

Sijslostraat z.nr. Naar verluidt 18de-eeuwse beerput, 
gelegen in het  zuiden van het beboste gedeelte van 
het natuurgebied Doeveren, ten westen  van de 
autosnelweg Brugge-Kortrijk (E403/A17). Volgens de 
literatuur  opklimmend tot de 18de eeuw. De beer 

wordt 's nachts met paard en karteel  overgebracht 
naar het platteland, waar het in voorraadputten 
wordt  gestort. Tijdens de zaaitijd kunnen de 
landbouwers hiermee hun schrale  akkers (arme 
zandgronden) bemesten. Grote put van ongeveer 6 
bij 8 meter  en anderhalve meter diep (70 m3), met 
stenen bekleed. Het bovengrondse  metselwerk is 
afgebroken.      DE SCHRIJVER G., Doeveren 
wandelpad, Brugge,  2003. users.telenet.be/
andre.vanhevel/doeveren.htm

Gallowayrunderen in Doeveren

3  - Afstand langs route: 0.1  km

Afbeelding 3: Gallowayrunderen in Doeveren (Bron: 
Vandenameele Willem)

De begrazing met Gallowayrunderen is een 
belangrijke beheermaatregel in het natuurgebied. 
Het natuurbeheer stimuleert de ontwikkeling van de 
verschillende habitats in het gebied. De runderen 
hebben een zachtaardig karakter en kunnen tegen 
extreme weersomstandigheden. Zij zijn de ideale 
grazers om de heide te begrazen en open plekken te 
creëren. Zo krijg je een mengvorm van bos en heide: 
'de boomrijke heide'.

19de-eeuwse woning

4  - Afstand langs route: 0.15  km
Sijslostraat nr. 192. Verzorgde woning opklimmend 
tot het einde van  de 19de eeuw, gelegen op de rand 
van natuurgebied Doeveren, ten zuiden van  het 
voormalige, gelijknamige kasteeldomein (cf. nr. 194). 
Sinds de aanleg  van de autostrade Brugge-Kortrijk 



Afbeelding 4: 19de-eeuwse woning (Bron: Creyf, 
Silvie, 01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)
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(E403/A17) in de loop van de jaren 1970  ligt de hoeve 
aan de voet van een viaduct over die snelweg en 
loopt de  autostrade pal achter het gebouw.  Volgens 
het kadaster wordt het  woonhuis gebouwd in 1881 
in opdracht van Louis de Thibault de Boesinghe,  
toenmalige eigenaar van het ten noorden gelegen 
kasteeltje  "Doeveren" (cf. nr. 194). In 1910 laat 
Edgard de Thibault  de Boesinghe het bestaande 
woonhuis uitbreiden in zuidelijke richting (cf.  
verbroken gevelritmering) en een achterliggend 
bijgebouwtje optrekken.  Thans bouw van twee 
bakstenen hoekpijlers vóór de woning.  Langwerpig, 
éénlaags woonhuis van zeven traveeën onder een 
zadeldak met  Vlaamse pannen. Bruinachtige 
baksteenbouw op plint van bruine baksteen en  met 
gebruik van gele baksteen voor de licht getoogde 
strekken en voor  enkele decoratieve elementen 
o.m.onder de daklijst en de als banden over  de 
zijgevel doorgetrokken onderdorpel. Lichte invloed 
van de  cottage-architectuur in de licht overkragende 
bedaking met fraai  gesculpteerd, beschilderd, 
houten windbord. Ingang in de derde travee  
geaccentueerd door de dakuitbouw met oculus onder 
een zadeldakje met dito  fraai windbord. 
Gevelritmering door een penant in licht risaliet;  
regelmaat onderbroken na de vijfde travee, 
vermoedelijk door de  uitbreiding van het 
oorspronkelijke volume in het begin van de 20ste 
eeuw.  Zijgevel met rondboogvormig venster. Overal 
jammerlijk vernieuwd  houtwerk.     
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 
207:  Mutatieschetsen, Waardamme, 1882/1, 1910/1.  
STADSARCHIEF BRUGGE, Collectie Janssens de 
Bisthoven, nr.  181: Onroerende goederen, 
Communes de Waardamme (Sections B et C) et  
Lophem (Section D), s.d.  STADSARCHIEF BRUGGE, 
Collectie  Janssens de Bisthoven, II47: Plans 
cadastraux manuscrits, cartes,  généalogies, Loppem-
Oostkamp-Waardamme, s.d.

Natuurgebied Doeveren

5  - Afstand langs route: 0.15  km

Afbeelding 5: Natuurgebied Doeveren (Bron: 
Natuurpunt Vlaanderen)

Heide is zeldzaam in West-Vlaanderen, maar in 
Doeveren vind je er nog. In de zomer kan je het niet 
missen. De paarse juweeltjes glinsteren dan in de 
ochtenddauw. Ze zijn zo bijzonder dat je ze best van 
naderbij bekijkt. Maar wees zorgzaam, want ze 
moeten goed beschermd worden.

Doeveren bestaat grotendeels uit zure loofbossen. 
Daarnaast komen er enkele naaldhoutplantages voor. 
De bossen zijn op rijen aangeplant, want ze waren 
oorspronkelijk bedoeld voor houtwinning. Vooral in 
de dreven vind je veel bijzondere planten. 

In het gevarieerde landschap wandel je ook langs 
historische dreven, graslanden, weilanden, 
braakliggende akkers, dreven en bomenrijen. 
Doeveren is een klein deel van een groter 
groengebied. Het sluit namelijk aan bij het 
gemeentelijk domein Merkemveld.

Dieren en planten

In West-Vlaanderen vind je soorten die je niet vindt in 
de Kempense heide. Belangrijke soorten zijn rode 
dophei, bleke zegge en klein glidkruid. Op drogere 
plekken groeit er ook struikhei. Op en rond de 
vochtige, heischrale dreven kan je wilde gagel en 
ronde zonnedauw vinden. De nachtzwaluw, een 
zeldzame vogel van heidebiotopen, komt in Doeveren 
ook wel eens op bezoek.

De half ingesloten akkers en graslanden zijn een 
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geliefkoosd leefgebied voor roofvogels zoals 
boomvalken, buizerden, havikken en sperwers. 
Bosvogels zoals houtsnippen, zwarte spechten, 
wespendieven, nachtegalen, gekraagde roodstaarten 
en wielewalen bewonen de bossen. Ook 
levendbarende hagedissen, hazelwormen en 
vinpootsalamanders vinden een plekje in Doeveren. 
Ze kunnen zich heel goed verstoppen en vinden op 
weinig andere plaatsen in Vlaanderen een thuis. 
Daarnaast passeren heel wat zoogdieren zoals egels, 
mollen, hazen, konijnen, muskusratten, bruine ratten, 
eekhoorns, wezels, bunzingen, vossen, muizen en 
vleermuizen in het gebied. Zelfs een boommarter 
werd al eens vastgelegd op beeld in Doeveren.

In Doeveren vind je gewoon vuurzwammetje. Die 
vuurrode hoed valt goed op en is bij droog weer 
duidelijk geschubd. In de bossen vind je zowel loof- 
als naaldbomen, waarbij talrijke symbionten 
(russula's, boleten, melkzwammen), maar ook mooie 
opruimers (koningsmantel, porseleinzwam) en 
parasieten (eikhaas, grote sponszwam, 
kostgangerboleet) groeien.

Kasteel Doeveren

6  - Afstand langs route: 0.82  km

Kasteel Doeveren is een kasteel in de tot de West-
Vlaamse gemeente Oostkamp behorende plaats 
Ruddervoorde, gelegen aan Sijslostraat 194.
Op de Ferrariskaarten  werd op deze plaats reeds een 
gebouw aangegeven. De benaming Doeveren  werd 
voor het eerst gebezigd in 1799.

Kasteel Doeveren

7  - Afstand langs route: 0.89  km
Sijslostraat nr. 194. Zogenaamd kasteel "Doeveren",  
opklimmend tot de 18de eeuw en gelegen in het 
noordwesten van Waardamme.  Het landhuis bevindt 
zich vlakbij de grens met de gemeente Loppem  
(Zedelgem), de bijgebouwen van het kasteel liggen op 
het grondgebied van  Loppem (Rijselsestraat nr. 63).  
De benaming  "Doeveren" betekent volgens De Flou 
aan de oever van een  vijver. Het voormalige 
kasteeldomein is thans gelegen in het natuurgebied  
Doeveren (cf. straatinleiding), ten westen de 
autosnelweg Brugge-Kortrijk  (A17/E403).    Historiek.  
18de eeuw. De  site wordt voor het eerst 

Afbeelding 6: Kasteel Doeveren (Bron: Creyf, Silvie, 
01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

weergegeven op de Kabinetskaart der Oostenrijkse  
Nederlanden, opgenomen op het initiatief van Graaf 
de Ferraris  (1770-1778). Het gebouwencomplex 
bestaat uit centraal uit een vrij compact  gebouw, ten 
noorden een langwerpige vleugel, dwars op de straat  
georiënteerd, en ten zuiden een klein vrijstaand 
gebouwtje. De site, die  eind 18de eeuw behoort tot 
de parochie van Loppem (cf. aanduiding "60" op  de 
Ferrariskaart), strekt zich uit in noordelijke richting, 
ten oosten van  de huidige Sijslostraat. De site 
bevindt zich ten oosten van veldgebied  (cf. Algemene 
geschiedenis van de veldontginningsgebieden). Een 
kaart uit  dezelfde periode, omschreven als 
"Figuratieve kaart van een  hofstede en gronden 
onder de heerlijkheid Jonkersambacht, "Het Hooge"  
genoemd, eigendom van J. Verschuere" en gedateerd 
in 1800 naar  een kopie van 1773, geeft hetzelfde 
gebouwenbestand weer en een tweeledige  site, die 
duidelijk de noordelijke grens vormt van Waardamme 
en Loppem.  Een eerste vermelding van de benaming 
Doeveren dateert volgens De Flou uit  1799 in een 
beschrijving van de Biens Domaniaux 1799, 
zeggende  "den busch aen Douvren".    19de eeuw. 
Op het primitief kadasterplan (circa 1835)  is de grens 
van Loppem opgeschoven in zuidelijke richting en 
loopt  doorheen het langwerpige volume ten noorden 
van het huis. Het domein wordt  volgens De Flou op 
dat ogenblik vermeld als "Op 't goed van  Douveren, 
toebehoorende jonker Ernest Rotsaert-d'Hertaing". 
Ten  zuiden van het domein ligt een door dreven 
doorsneden bos. Aangeduid op de  Atlas van 
Vandermaelen (1846-1854) met het bijschrift  
"Campagne", aan de noordkant van een naaldbos cf.  
"s"-aanduiding op de Atlas. In 1856 wordt het 
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domein  volgens het kadaster verkocht aan Louis de 
Thibault de Boesinghe uit  Brugge. Aangeduid op de 
kaart van het Dépot de la Guerre (circa 1865) met  
vermelding "Château". Weergave van een nieuw 
bijgebouw op  het huidige grondgebied van Loppem 
ten noorden van de bestaande bebouwing  op de 
kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 
1880) en op  een kaart met Onroerende goederen, 
gedateerd in 1901, uit de collectie  Janssens de 
Bisthoven in het Stadsarchief van Brugge.   20ste 
eeuw. Via erfenis komt de site in 1922 in handen  van 
de familie Arents de Beerteghem en vanaf het 
midden van de 20ste in  handen van de familie 
Janssens de Bisthoven. Op het einde van de 20ste  
eeuw is de woning verkocht aan de Dienst Toerisme 
van Brugge en werd het  vrij zwaar gerenoveerd.   
Beschrijving. In oorsprong eind 18de-eeuws  
kasteeltje dat recent echter sterk is gerenoveerd. Het 
domein bewaart ten  zuiden van de woning een tuin, 
die eertijds vanop de straat toegankelijk  is via een op 
heden bewaard sierlijk, gietijzeren hekken.  Het  
voormalige kasteeltje is heden bereikbaar via een 
vernieuwde metalen  toegangspoort tussen twee 
bakstenen pijlers met siervazen. Een recent  
gekasseide oprit leidt naar het kasteeltje. Vrijstaand 
gebouw van vijf  traveeën en twee bouwlagen onder 
een vernieuwd schilddak, bedekt met  pannen. Wit 
beschilderde gevels op een arduinen plint. Begane 
grond met  rechthoekige deur met bovenlicht en 
rechthoekige, beluikte vensters. Op de  verdieping, 
typische eind 18de-eeuwse rondboogvensters. 
Vernieuwd houtwerk  o.m. kleine roedenverdelingen 
in de rondboogvensters.  Volgens  het kadasterplan 
bevindt zich ten zuiden van de woning nog een klein  
bijgebouw, dat echter niet zichtbaar is vanop de 
openbare weg. Overige  bijgebouwen gelegen op het 
grondgebied Loppem (Zedelgem) o.m. de  voormalige 
langwerpige stalvleugel ten noorden van het landhuis 
die zich  thans in ruïneuze toestand bevindt en een 
tweede, kleinere recent  gerenoveerd.     
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 
207:  Mutatieschetsen, Waardamme, 1955/17.  
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 
212: Kadastrale  legger, Waardamme, artikels 178, 
360, 398 en 653.   RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en 
plannen Mestdagh, nr.  1868: Figuratieve kaart van 
een hofstede en gronden onder de heerlijkheid  
Jonkersambacht, "Het Hooge" genoemd, 
Waardamme, eigendom van J.  Verschuere, circa 1800 
(kopie). STADSARCHIEF BRUGGE,  Collectie Janssens 
de Bisthoven, nr. 181: Onroerende  goederen, 
Communes de Waardamme (Sections B et C) et 

Lophem (Section D),  1901.  STADSARCHIEF BRUGGE, 
Collectie Janssens de  Bisthoven, II47: Plans 
cadastraux manuscrits, cartes,  généalogies, Loppem-
Oostkamp-Waardamme, s.d. 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 III, 
Brugge, 1923,  kolom 485.  DE SCHRIJVER G., 
Doeveren wandelpad,  Brugge, 2003. users.telenet.be/
andre.vanhevel/doeveren.htm

Eind-19de-eeuwse hoeve met losse 
bestanddelen

8  - Afstand langs route: 1.03  km

Afbeelding 7: Eind-19de-eeuwse hoeve met losse 
bestanddelen (Bron: Vanwalleghem, Aagje, 01-01-2006, 
©Vlaamse Gemeenschap)

Kuipenstraat nr. 29. Eind 19de-eeuwse hoeve met 
losse bestanddelen,  gelegen langs de in 1661 
zogenaamde Veltdreve, die over de Marsbeek leidt  
naar de Edestraat en de hoeve "Ter Ede" (cf. 
Edestraat  nr. 2). Gebouwd in 1897 samen met nr. 27 
door baron Peers de  Nieuwburgh-Vanderbruggen, 
toenmalig kasteelheer van het kasteel  
"Nieuwburg" (cf. Nieuwburgstraat nr. 2). Beide 
hoeves  hebben oorspronkelijk hetzelfde grondplan. 
In 1950 wordt de stal  uitgebreid en bouwt men 
achteraan twee nieuwe nutsgebouwen bij.   Vrij 
gerenoveerde, omhaagde hoeve met boomgaardje. 
Verankerde wit  beschilderde baksteenbouw onder 
vernieuwde, licht overkragende zadeldaken  bedekt 
met Vlaamse pannen. Wit beschilderde gevels op een 
zwart gepekte  plint; blauw beschilderd houtwerk. 
Eénlaags boerenhuis van drie traveeën  met beluikte 
vensters. Dwars en evenwijdig geplaatst stalgebouw, 
voorzien  van staldeuren, laadluiken en vierkante 
venstertjes.      KADASTERARCHIEF WEST-
VLAANDEREN TE BRUGGE, 207:  Mutatieschetsen, 
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Oostkamp, 1897/8, 1950/43.  CLAEYS G., De 
gemeente Oostkamp, Brugge, 1953,  p. 100.

Hoeve uit het midden van de 19de eeuw

9  - Afstand langs route: 1.54  km

Afbeelding 8: Hoeve uit het midden van de 19de 
eeuw (Bron: Vanwalleghem, Aagje, 01-01-2006, 
©Vlaamse Gemeenschap)

Bosdreef nr. 25. Hoeve uit het midden van de 19de 
eeuw, bestaande  uit losse bestanddelen en gelegen 
in een sterk beboste omgeving op het  einde van de 
Bosdreef.  Bouw van een hoeve volgens het kadaster  
in 1844 door de weduwe van Charles Peers-D'Hondt 
en in gebruik genomen in  1853; de hoeve bestaat uit 
twee aanpalende woonhuizen en twee aanpalende  
landgebouwen. Circa 1882 wordt de hoeve in 
opdracht van Irénée Peers de  Nieulant uitgebreid 
met een klein bijgebouw, mogelijk een bakhuis. In 
1941  vindt een verdeling plaats: de hoeve wordt 
eigendom van Edouard Peers de  Nieuwburgh en er 
wordt een nieuw landgebouw voorzien.  Thans  
gerenoveerde hoevegebouwen - boerenhuis, schuur, 
stallingen en/of  bergruimtes - in pseudo-
vakwerkbouw, aangepast tot woning. Omgevende 
tuin  met talrijke moderne kunstwerken. Wit 
beschilderde baksteenbouw op een  zwart 
beschilderde plint en onder vernieuwde, 
overkragende pannen  zadeldaken. Rechthoekige 
openingen; geel-blauw beschilderde beluikte  
vensters en deuren, beiden met vernieuwd houtwerk. 
Boerenhuis met twee  opkamertraveeën. Schuur met 
centrale dwarse doorrit, eveneens geel-blauw  
beschilderd.      KADASTERARCHIEF WEST-
VLAANDEREN TE BRUGGE, 207:  Mutatieschetsen, 
Waardamme, 1849/9, 1885/19, 1941/11.

Hoeve met losse bestanddelen

10  - Afstand langs route: 1.54  km

Afbeelding 9: Hoeve met losse bestanddelen (Bron: 
Vanwalleghem, Aagje, 01-01-2006, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Populierenstraat nr. 4. Hoeve met losse bestanddelen 
uit het midden  van de 19de eeuw. Gebouwd samen 
met de hoeve aan de overzijde van de weg  (cf. nr. 1).  
Weergave van de voorafgaande bebouwing op het  
primitief kadasterplan (circa 1835). In de periode 
1842-1851 afbraak van  de bestaande bebouwing en 
bouw volgens het kadaster van een woonhuis met  
een bijhorende stal in de boomgaard in opdracht van 
de weduwe van Charles  Peers-D'Hondt. Huidige 
bebouwing nog niet weergegeven op de Atlas van de  
Buurtwegen (circa 1843) en op de Atlas van 
Vandermaelen (1846-1854).  Woonhuis en stal 
weergegeven op de kaart van 1866 uit het 
Rijksarchief te  Brugge als eigendom van Irénée Peers 
de Nieulant, toenmalig eigenaar van  kasteel "De 
Breidels" (cf. Oostkamp, Breidels nr. 1). In  1945 
wordt het woonhuis op vraag van Edouard Peers de 
Nieuwburgh vergroot  in zuidwestelijke richting. Zo 
wordt o.m. de huidige ingebouwde  autobergplaats 
bijgebouwd. Mogelijk wordt dan ook het dakvenster 
aan de  erfkant verbouwd.  Woonhuis en 
paardenstallen tegen over elkaar  gelegen rondom 
een deels gekasseid en onverhard erf. Woonhuis 
gelegen aan  de zuidzijde van het erf; verankerde 
baksteenbouw onder zadeldak met  Vlaamse pannen, 
met een dakvenster aan de erfzijde. Wit beschilderde  
voorgevel op een zwart beschilderde plint. 
Woongedeelte met opkamertravee  aan de oostkant, 
rood beschilderde deuren en vensters met 
vernieuwd  houtwerk. Recent aangebouwd volume 
tegen de zuidzijgevel, thans gebruikt  als garage. 
Paardenstallen aan de noordzijde van het erf, 
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bestaande uit  twee volumes; verankerde 
baksteenbouw onder overkragende zadeldaken met  
pannen. Wit beschilderde voorgevel op een zwart 
beschilderde plint. Hoger  volume links met klein 
venster en schuifdeur en met daarboven een  
dakvenster met laadluik; lager volume rechts 
eveneens met kleine vensters  en vier staldeuren. 
Vernieuwd rood beschilderd houtwerk.      
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 
207:  Mutatieschetsen, Waardamme, 1846/3, 1945/8.   
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen van 
Watering van  Blankenberge, nr. 1351: Kaart van 
eigendommen gelegen te  Waardamme en 
Oostkamp, in het bezit van Mortier Triquet, 1866.

Hoeve

11  - Afstand langs route: 1.54  km

Afbeelding 10: Hoeve (Bron: Vanwalleghem, Aagje, 
01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

Populierenstraat nr. 1. Hoeve bestaande uit een 
bewaard woonhuis van  het langgeveltype uit het 
midden van de 19de eeuw, uitgebreid met een  
achterliggend, recent woonhuis. Gebouwd samen 
met de hoeve aan de  overzijde van de weg (cf. nr. 4).  
Bouw volgens het kadaster van  het woonhuis circa 
1846 in opdracht van de familie Charles Peers; het  
bijhorende bakhuis wordt later afgebroken. Naar 
aanleiding van de bouw van  de hoeve wordt de dreef 
doorgetrokken tot aan het woonhuis. De hoeve 
wordt  nog niet weergegeven op de Atlas der 
Buurtwegen (circa 1843) en op de  Atlas van 
Vandermaelen (1846-1854). In 1946 uitgebreid met 
enkele kleine  bijgebouwen.  De oorspronkelijke 
boerenwoonst met geïncorporeerd  staldeel is 
loodrecht op de Populierenstraat georiënteerd. 
Verankerde  baksteenbouw onder een zadeldak met 
pannen. Woongedeelte van vier  traveeën. Wit 
beschilderde gevels, bij de voorgevel op een zwart  

beschilderde plint. Beluikte vensters vooraan. Zijgevel 
aan de straatkant  met zoldervenster. De 
langgevelwoning wordt thans gestut.      
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 
207:  Mutatieschetsen, Waardamme, 1846/3, 
1946/10.   KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE 
BRUGGE, 212: Kadastrale  legger, Waardamme, nrs. 
294 en 504.
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