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doeveren west np zedelgem wandelommetje 3.2 km

Deze route wordt jou aangeboden door vrijdagfietser

Lengte: 2.92  km

Stijging: 13  m

Moeilijkheidsgraad: 1/10

Sijslostraat, Oostkamp, België

Sijslostraat, Oostkamp, België

Routebeschrijving

Met dank aan natuurpunt voor het in stand houden 
en onderhoud van deze prachtige natuurwandeling.
Doeveren wordt deels onderhouden en begraasd 
door Galloway runderen.
Gelieve de dieren niet te voederen of aan te raken.
Komende van Loppem sla je kort rechts af vlak voor 
de brug over de E403
Parking langs de ingeslagen weg
Geen toiletten voorzien
Geen mogelijkheid tot drinken.
Honden toegelaten maar moeten aan de leiband 
blijven.
Geen fietsen, geen paarden
Van: 8021 Loppem, Rijselsestraat Vlaanderen, België
Naar: 8021 Loppem, Rijselsestraat Vlaanderen, België
Routering: Wandel - mooiste : Groene driehoekige 
wandelpijltjes volgen .
Doeveren is een natuurgebied dat ligt langs de 
Rijselstraat - Sijslo op de kruising met de E403 - E17.
Doeveren was vroeger een uitgestrekt heidegebied.
De wandeling in west Doeveren is 3,2 km lang en kan 
gecombineerd worden met de wandeling Doeveren 

Oost (ongeveer 2.2 km).
Je kan een verrassende groep viervoeters 
tegenkomen. Een groepje Galloway-runderen stoort 
men best niet. Heb geen schrik, zij zijn niet agressief. 
Ze zijn uitgezet in dit gebied en zorgen voor gratis 
onderhoud.
Het gebied grenst nu aan het scoutsdomein 
Merkemveld.
Honden zijn welkom, maar moeten wel aan de 
leiband blijven.

Bezienswaardigheden

19de-eeuwse woning

1  - Afstand langs route: 0.0  km

Afbeelding 1: 19de-eeuwse woning (Bron: Creyf, 
Silvie, 01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

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 
(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 



RouteYou routegids: doeveren west np zedelgem wandelommetje 3.2 km

5

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.

18de-eeuwse hoeve

2  - Afstand langs route: 0.0  km

Afbeelding 2: 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 
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).

Natuurgebied Doeveren

3  - Afstand langs route: 0.0  km
Heide is zeldzaam in West-Vlaanderen, maar in 



Afbeelding 3: Natuurgebied Doeveren (Bron: 
Natuurpunt Vlaanderen)
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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 
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.

18de-eeuwse beerput

4  - Afstand langs route: 0.12  km

Afbeelding 4: 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
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Gallowayrunderen in Doeveren

5  - Afstand langs route: 0.84  km

Afbeelding 5: 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'.

Villa M

6  - Afstand langs route: 0.95  km

Afbeelding 6: Villa M (Bron: Van Vlaenderen, Patricia, 
01-01-2009, ©Vlaamse Gemeenschap)

Villa "M", opgetrokken in 1992 naar een ontwerp van 

architect Stéphane Beel (Gent). Achterin gelegen en 
toegankelijk via een beukendreef die het perceel aan 
westzijde afbakent. Opgenomen door de gemeente 
Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar 
grondgebied.

Kasteel Baesveld en bijhorende hoeve

7  - Afstand langs route: 0.95  km

Afbeelding 7: Kasteel Baesveld en bijhorende hoeve 
(Bron: Van Vlaenderen, Patricia, 01-01-2009, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Nummer 2: kasteel en park zogenaamd "Baesveld" 
met bijhorende oranjerie en hoeve (nu Baesveld 
nummer 4). Domein gelegen ten zuiden van de 
Kerkebeek, met hoofdtoegang vanaf de 
Ruddervoordsestraat via een beukendreef die recht 
op het kasteel uitgeeft. Opgenomen door de 
gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op 
haar grondgebied.

Kasteel Baesveld

7  - Afstand langs route: 0.95  km
Kasteel Baesveld is een kasteel met domein in de tot 
de West-Vlaamse gemeente Zedelgem behorende 
deelgemeente Loppem, gelegen ten oosten van de 
buurtschap De Leeuw, aan Baesveld 2-4.
Oorspronkelijk lag hier een heideveld dat omstreeks 
1800 werd ontgonnen nadat het was aangekocht 
door de familie Van Outryve de Merckem.



Afbeelding 8: Kasteel Baesveld (Bron: Spotter2)
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Oranjerie

8  - Afstand langs route: 0.95  km

Afbeelding 9: Oranjerie (Bron: Van Vlaenderen, 
Patricia, 01-01-2009, ©Vlaamse Gemeenschap)

Voormalige oranjerie met ten noorden een nieuw 
aangelegde tuin op de vroegere moestuinen van het 
kasteel zogenaamd "Baesveld". Opgenomen door de 
gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op 
haar grondgebied.

Merkemveld

9  - Afstand langs route: 0.95  km

Het domein Merkemveld ontleent zijn naam aan de 
familie van Outryve de Merckem, die dit voormalig 
heidegebied omstreeks het einde van de l8de eeuw 
liet bebossen. Midden in het bos werd het kasteel 
Baesveld gebouwd. Het prachtige kasteelpark werd 
na W.O. II gedeeltelijk verkaveld voor 
weekendverblijven. Sinds 1948 is er ook een 
jeugdverblijfscentrum van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen vzw gevestigd en sinds kort is er ook een 

speelzone.Het gebied Doeveren sluit aan bij 
Merkemveld en bestaat grotendeels uit bossen met 
daarnaast weilanden en akkers.

Merkenveld

10  - Afstand langs route: 1.35  km

Afbeelding 10: Merkenveld (Bron: © Hans Hillewaert)

Het Merkenveld  is een bos- en recreatiegebied in de 
West-Vlaamse gemeente Zedelgem, gelegen op het 
grondgebied van Zedelgem, Veldegem en vooral 
Loppem. Het ligt direct ten oosten van buurtschap De 
Leeuw.
Het Merkenveld sluit aan bij het domein van Kasteel 
Baesveld , particuliere bossen  en het natuurgebied 
Doeveren , waarmee de totale oppervlakte op 
ongeveer 110 ha komt. Het Merkenveld, ruim 18 ha, 
werd in de jaren 1980 aangekocht door de gemeente 
Zedelgem en staat sindsdien bekend als het 
Gemeentelijk domein Merkemveld. Het gebied wordt 
doorstroomd door de Kerkebeek.

knp 94

11  - Afstand langs route: 1.46  km

Knooppunt

Hoeve Merkemveld

12  - Afstand langs route: 1.47  km
Hoeve zogenaamd "MERKEMVELD", zie houten 
uithangbord, naar verluidt circa 1850 gebouwd. 
Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen rond 
een verhard erf en toegankelijk via een rechte, 
aarden oprit. Het twee traveeën brede, hoger 
opgaand deel zou veertig jaar geleden zijn 



Afbeelding 11: Hoeve Merkemveld (Bron: Van 
Vlaenderen, Patricia, 01-01-2009, ©Vlaamse 
Gemeenschap)
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bijgebouwd.

Hekpijlers Merkemveld

13  - Afstand langs route: 1.56  km

Afbeelding 12: Hekpijlers Merkemveld (Bron: Willem 
Vandenameele)

Deze hekpijlers met smeedijzeren hekken vormen de 
oorspronkelijke toegang tot het adellijk 
kasteeldomein Baesveld, ook Merkemveld genaamd. 
De pijlers uit het midden van de 19de eeuw zijn 
achthoekig van vorm en opgetrokken uit rode 
baksteen en blauwe hardsteen. Aan de basis worden 
ze geschoord door sierlijke voluutvormige ankers in 
smeedijzer.
In 2012 moesten de pijlers weg omwille van de 
veiligheid. In 2014 werden ze opnieuw opgetrokken 
met maximaal behoud van de oorspronkelijke 
gerestaureerde elementen. De totale kostprijs van de 
restauratie bedraagt 21.000 euro.

Afbeelding 13: Hekpijlers Merkemveld (Bron: Willem 
Vandenameele)

De hekpijlers behoren tot het onroerend erfgoed.
Het kasteel Baesveld was oorspronkelijk een 
jachthuis dat in 1815-1830 gebouwd werd door de 
familie
Van Outryve de Merckem
(vandaar Merkemveld). Daarvoor was het gebied 
heideveld.
Het jachthuis werd in 1850-1852 verbouwd tot een 
kasteel. In 1867 kwam er een oranjerie bij. In 1873 
was er sprake van een kapel en in1879 volgde nog 
een uitbreiding en in 1894 werd de noordwestelijke 
hoektoren gebouwd.
Midden de 20ste eeuw werd het grootste deel van 
het domein verkocht.
De tweede foto toont de oorspronkelijike pilasters.

Hekpijlers bij Merkemveld

13  - Afstand langs route: 1.56  km
Bakstenen kenpijlers aan de rand van het domein 
"Merkemveld" (zie Merkemveldweg) oorspronkelijk 
horend bij het kasteel "Baesveld". Relict van de 
vroegere toegang naar het kasteel.

Kapel Baesveld

13  - Afstand langs route: 1.56  km
De kapel van Baesveld in de Zeedijkweg is een 
zogenaamde pijlerkapel, een witbeschilderde 
bakstenen pijler op een vierkante sokkel en een 
kapelnis op een verbrede onderbouw. Het dak is in 
zadelvorm in baksteen en rust op zandstenen 



Afbeelding 14: Hekpijlers bij Merkemveld (Bron: Van 
Vlaenderen, Patricia, 01-01-2009, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Afbeelding 15: Kapel Baesveld (Bron: Vandenameele 
Willem)

Afbeelding 16: Kapel Baesveld (Bron: Willem 
Vandenameele)
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In de beglaasde rondboognis staat beeld van Maria.
De kapel staat naast een smeedijzeren hekken dat 
oorspronkelijk de toegang tot hjet kasteeldomein 
Baesveld was.
Deze hekpijlers met smeedijzeren hekken vormen de 
oorspronkelijke toegang tot het adellijk 
kasteeldomein Baesveld, ook Merkemveld genaamd. 
De pijlers uit het midden van de 19de eeuw zijn 
achthoekig van vorm en opgetrokken uit rode 
baksteen en blauwe hardsteen. Aan de basis worden 
ze geschoord door sierlijke voluutvormige ankers in 
smeedijzer.
In 2012 moesten de pijlers weg omwille van de 
veiligheid. In 2014 werden ze opnieuw opgetrokken 
met maximaal behoud van de oorspronkelijke 
gerestaureerde elementen. De totale kostprijs van de 
restauratie bedraagt 21.000 euro.
De hekpijlers behoren tot het onroerend erfgoed.
Het kasteel Baesveld was oorspronkelijk een 
jachthuis dat in 1815-1830 gebouwd werd door de 
familie
Van Outryve de Merckem
(vandaar Merkemveld). Daarvoor was het gebied 
heideveld.
Het jachthuis werd in 1850-1852 verbouwd tot een 
kasteel. In 1867 kwam er een oranjerie bij. In 1873 
was er sprake van een kapel en in1879 volgde nog 
een uitbreiding en in 1894 werd de noordwestelijke 
hoektoren gebouwd.
Midden de 20ste eeuw werd het grootste deel van 
het domein verkocht.

Pijlerkapel Onze-Lieve-Vrouw

13  - Afstand langs route: 1.56  km

Afbeelding 17: Pijlerkapel Onze-Lieve-Vrouw (Bron: 
Van Vlaenderen, Patricia, 01-01-2009, ©Vlaamse 
Gemeenschap)
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Pijlerkapel aan de rand van het domein 
"Merkemveld" (zie Merkemveldweg) oorspronkelijk 
horend bij het kasteel "Baesveld". Staande naast de 
voormalige kasteeltoegang met bakstenen 
hekkenpijlers. Opgenomen door de gemeente 
Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar 
grondgebied.

Kasteel Doeveren

14  - Afstand langs route: 2.11  km

Afbeelding 18: Kasteel Doeveren (Bron: Creyf, Silvie, 
01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

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 
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 
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 
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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

Kasteel Doeveren

15  - Afstand langs route: 2.18  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.
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