Witte Molenstraat

Lopen in de natuurpracht van

Tillegembos

Start loopparcours
parking Witte Molenstraat, aan de
zuidelijke dreef, bij de mindervalidenparking

Afstand
3,5 km in lusvorm
(geen aanduidingen van afstand en route)

Ondergrond
onverharde bospaden, kasseidreven en
steenslag- of asfaltpaden

Meer Info:
Legende
Speelplein

Parking

Rosmolen

Kasteel

Cafetaria

Schutterslokaal

Boerderij

Startpunt parcours

Provinciale Groendienst
T 050 40 32 56
E domeinen@west-vlaanderen.be

Route
Start vanaf de Parking Witte Molenstraat en volg de
beukendreef. Ga rechtsaf aan de schuilhut om aan te
komen op de kasseidreef. In de onverharde bermen kun je
hier naar links. Op het kruispunt van twee kasseidreven sla
je opnieuw linksaf en vervolgens loop je tot aan het einde
van de weide. Daar ga je rechtsaf naar de schapenweide en
duik je links het bos in om aan te komen bij het kasteel.
Je volgt de dreef tot aan de kapel en blijft rechtdoor lopen
op het onverharde bospad. Ten slotte sla je op de asfaltweg
rechtsaf, zodat je terug bij de speeltuin en de parking
aankomt.

Het eerste provinciedomein

Pluspunten
Langs de half- of onverharde paden ontdek je grote
verscheidenheid in de natuur, met afwisselend naald- en
loofbossen. In de vallei van de Kerkebeek passeer je
elzenbroeken en bloemrijke hooilanden. Op het einde
verrast het neogotische kasteel. Finaal kom je aan bij de
domeinhoeve met rosmolen.

Merk op
We houden de paden op het geselecteerde parcours zo
comfortabel mogelijk voor joggers, maar een boomwortel
of plas kunnen natuurlijk al eens voor een onvoorziene
hindernis vormen.

Voor elk wat wils
Provinciedomein Tillegembos biedt loof- en
naaldbossen, graas-, hooi- en recreatieweiden, een
omwald historisch kasteel, een kasteelhoeve, een mooi
kapelletje, de landelijke herberg ‘de Trutselaar’… Vooral
wandelaars en natuurliefhebbers genieten volop. De
sportievelingen vinden naast het loopparcours ook een
fit-o-meter. Voor de recreatieve fietser bestaat er een
fietsverbinding die aansluit op een bewegwijzerde route.
De driekastelenwandeling (11 km) verbindt ten slotte het
provinciedomein Tillegembos met de stadsdomeinen
Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnengoed.

Tillegembos, 130 ha groot, is één van de belangrijkste
groene longen ten zuiden van Brugge. Het is het oudste
provinciedomein van West-Vlaanderen en grenst aan
de Brugse agglomeratie. De aankoop van de eerste 44
ha in 1963 vormde meteen het begin van de provinciale
groenpolitiek. De grote belangstelling van bij de opening
van Tillegembos wees op een duidelijke behoefte bij het
publiek.
Na 1963 breidde Tillegembos in fasen uit. In de
jaren zeventig kwam er 5 ha bij, in 1981 kocht het
provinciebestuur het domeingedeelte rond het kasteel.
Vanaf medio ‘90 werden herhaaldelijk nieuwe delen
aan het provinciedomein toegevoegd. De meest recente
aankoop was het Valkenbos (14 ha) in 2012.

