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Tu s s e n  b e e k d a l  e n  z a n d r u g

Het  provinciedomein “Tillegembos” situeert zich tussen de val-

lei van de Kerkebeek en de zandige “rug van St.-Andries”. Bij het 

doorkruisen van dit gebied vanaf de Kerkebeek naar de Torhoutse 

Steenweg toe, wandelen we op de volgende bodems: natte, alluvi-

ale kleigronden, matig natte leem-zandgronden, venige gronden, 

droge zandgronden en podzolgronden.

D e  p o d z o l g ro n d e n

Podzolgronden vinden we in het zandige deel van het domein. 

Daar de bodem  arm en doorlatend is en omdat de mens er gedu-

rende eeuwen hout en bladgrond wegnam, spoelden de humus-

deeltjes en het ijzer uit de bovenste grondlaag weg. Op een dieper 

niveau werden deze deeltjes afgezet en vormden er een donker-

gekleurde band. Net daaronder vinden we het zgn. moederge-

steente: egaal bleek of roestkleurig zand. De typische vegetaties 

van een dergelijke bodem zijn zomereiken, berken en velden van 

struikheide.
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T i l l e g e m :  d e  p l a a t s  b i j  d e  b r u g

De latere heerlijkheid Tillegem werd waarschijnlijk door de Graaf 

van Vlaanderen, Boudewijn I met de Yzeren Arm als koninklijk 

domein uit de fi scus ambacht Snellegem afgescheiden. De strate-

gische ligging tegenaan de Kerkebeek was hieraan niet vreemd.

De naam «Tillegem» wordt het eerst vermeld rond 1140 op een 

ongedateerde cijnsrol. De betekenis van de naam is niet zo moei-

lijk: het is het heem bij de «tille» of de plaats bij de brug. Tillegem 

was dus oorspronkelijk een versterkte plaats bij een brug over de 

Kerkebeek.

D e  m o t e  i n 
h e t  d o m e i n .

Ongeveer 200 m ten zuid-

oosten van het kasteel 

ligt een zgn. mote. Deze 

duidelijk opgehoogde 

plaats met twee  cir-

kelvormige grachten er 

rond, bevindt zich heel wat dichter bij de Kerkebeek dan het kas-

teel. Hier stond waarschijnlijk de eerste houten verdedigingstoren 

van waaruit men de brug over de Kerkebeek bewaakte. Op de 

oudst bekende tekening van de kasteelomgeving (1573) is de mote 

duidelijk aangegeven. Bij de aanleg van de N31 werd een deel van 

de mote afgegraven.

E e n  s t e n e n  b u rc h t .

Wanneer precies het eerste stenen kasteel werd opgetrokken is 

niet geweten. De waterburcht staat een eerste maal afgebeeld op 

een miniatuur in een 16de- eeuws getijdenboek. We zien een door 

hoektorens gefl ankeerd vierhoekig gebouw. Een zware meesterto-

ren beheerst de toegangspoort. De vleugels van de burcht bevat-
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ten een kelder- en benedenverdieping; vooraan ook een bovenver-

dieping. Op meerdere plaatsen doorbreken dakkapellen het dak.

H e t  k a s t e e l  i n  d e  t i j d  v a n 
S a n d e r u s .

Ongeveer een eeuw later is het kasteel nog maar weinig ver-

anderd. De afbeelding van het kasteel, die we in de Flandria 

Illustrata (1641) van Antonius Sanderus vinden, is gebaseerd op 

een gekleurde pentekening van Vedastus du Plouich. Deze teke-

ning geeft een duidelijk beeld van het kasteel en van het neerhof. 

De omgrachte burcht bestaat uit vier vleugels, die omheen een 

binnenplein liggen.

Ten westen van het kasteel situeert zich het neerhof, dat ten 

noorden uit een kapel, stallingen en een poortgebouw bestaat. In 

de westelijke vleugel onderscheiden we de schuur en het woon-

huis. Tegenaan de zuidpoort staat een duiventoren. De ommuurde 

renaissance-tuin is in acht compartimenten verdeeld. In het mid-

den siert een paviljoen van houten latwerk het geheel.

D e  k a s t e e l b e w o n e r s

De oudst bekende heer van Tillegem heette Jan en was een telg 

uit het geslacht van Voormezele. In 1285 verkocht hij Tillegem aan 

Jan Hubrecht, een welgestelde Brugse poorter. In  1302 koos die 

voor de verkeerde partij, de Fransgezinde leliaards, en verspeelde 

zijn bezittingen.

Leden van de familie van Aartrijke verschenen dan in Tillegem en 

hielden er langer dan anderhalve eeuw stand. Op het einde van 

de vijftiende eeuw was het de beurt aan de familie Van Overtvelt. 

Vervolgens verwierf Jan Pinnoch voor vijf jaren de eigendoms-

rechten van de heerlijkheid. In 1523 kon Jan de Baenst zich eige-

naar noemen en tijdens dezelfde, woelige eeuw vervolledigden 

Jan van Poeke, Jan de Burchgrave en Ferdinand de Matanca de 

eigenaarslijst.
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De Matanca was een afstammeling van koopliedenfamilies uit 

het Spaanse Burgos. Drie generaties de Matanca resideerden in 

Tillegem. In 1664 werd het kasteel verkocht aan douairière Anne-

Françoise de Damhouder. Haar stiefzoon Jacques de Schietere de 

Damhouder had slechts één erfgename.

In 1718 huwde zij met Joseph Adrien Le Bailly, een telg uit een 

Artesisch adellijk geslacht. J.A. Le Bailly de Tilleghem bracht 

nieuw kapitaal binnen. In 1720 lezen we: «den casteele, huys-

singen, hofstede ende nederhove teenenmael ruineus ende van 

slechten staete» en wat verder «veele ende grote nieuwe werchen 

gedaen maecken waardoor alle deselve merckelich zijn gemelio-

reert ende verbetert». De familie Le Bailly de Tilleghem kon lan-

ger dan anderhalve eeuw van de verfraaide eigendom genieten.

Wanneer in 1877 Hector Le Bailly de Tilleghem stierf, werd 

Marguerite Koenig zijn erfgename. In 1879 verkocht zij 

het Tillegemdomein aan Eugène Charles de Pênaranda de 

Franchimont. Na zijn dood erfde Marie Henriëtte de Brie het kas-

teel. In 1916 huwde zij met Georges Verhaegen. Hun zoon, René 

Verhaegen, verkocht in 1980 het kasteel aan het West-Vlaamse 

provinciebestuur.

E e n  n e o g o t i s c h  k l e e d j e .

De bouw van de eerste burcht op de plaats van het kasteel, wordt 

in de tweede helft van de 14de eeuw gesitueerd. In de loop der 

geschiedenis werden regelmatig veranderingen aangebracht. Het 

Tillegemkasteel verkreeg zijn huidig uitzicht tijdens de laatste 

helft van de 19de eeuw. Het was Eugène Charles de Pênaranda 

die na de aankoop in 1879 de werken liet uitvoeren. Zijn voorkeur 

ging uit naar een «middeleeuws» uitzicht. In 1884 werd de nieuwe 

kasteelhoeve in een gelijkaardige stijl opgetrokken. Jean Bethune 

d’Ydewalle had de leiding van de werken aan het kasteel en zorgde 

voor de neogotische inbreng. De woonvleugel en de achtergevel 

vertonen een duidelijk op de gotiek geïnspireerde architectuur. 

Aan de ingang werd een geveltoren toegevoegd. De verdwenen 

meestertoren stond hiervoor model. De nieuwe kapel, die aan het 

5
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begin van de kasteeldreef ligt, verkreeg eveneens een neogotische 

vorm. In het begin van de 20ste eeuw werd het neogotisch element 

nog versterkt door verbouwingen aan de geveltoren en aan de 

achtergevel.

T i j d e n s  d e  t w e e d e  w e re l d o o r l o g

De tweede wereldoorlog liet Tillegem en de omgeving niet onbe-

roerd. In het aangrenzend kasteeldomein ‘Ter Linden” nam de 

Duitse marine zijn intrek en in het Tillegembos werd een munitie-

depot aangelegd. Beide domeinen waren als “spergebiet” verbo-

den terrein. Het Tillegemkasteel herbergde achtereenvolgens de 

Hitlerjugend, de Duitse marine en zieke soldaten. Aan de rand van 

het Tillegembos, tegenaan de Ster, werden op 10 november 1942 

acht Belgische burgers door de Duitsers geëxecuteerd. Ze waren 

uit de Gentse gevangenis naar daar overgebracht. Een pater uit 

Zevenkerke, Don Anselme, was een van hen. Het kruis der gefusil-

leerden herinnert aan deze laffe daad.  

Het munitiedepot werd in 1943 volledig ontruimd. In “Ter Linden” 

nam de Duitse activiteit echter toe. Het kasteel van “Ter Linden” 

omgeving Aandekooi
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was het hoofdkwartier van de inlichtingsdienst van de Duitse 

marine. Door gesofisticeerde apparaturen, het capteren en lokali-

seren van radiosignalen  enz. .. kon men er nauwkeurig elk vaar-

tuig in “het kanaal” tussen Engeland en Frankrijk lokaliseren. De 

geallieerde spionage wist echter wat er in “Ter Linden” gebeurde. 

Een succesvolle ontscheping op de Franse kust was slechts moge-

lijk nadat “Ter Linden” uitgeschakeld was. Op Pinksteren 1944 was 

het dan zover: Tijdens de eerste luchtaanval kwamen de bommen 

verkeerd terecht: het centrum van Sint-Michiels werd getroffen.

De tweede maal was het wel raak: “Ter Linden” werd tot een 

ruïne herleidt. Zo lag de weg open voor de geallieerde landing in 

Normandië.

D e  A a n d e k o o i  e n  d e  S t e r

 In het zuidwestelijk deel van het Tillegembos liggen twee 

merkwaardige relicten. We vinden er de gerestaureerde hoeve 

“Aandekooi”. Deze hoevenaam verwijst naar de aandekooi of 

eendenkooi die hier ooit lag. Een dergelijke kooi bestond uit een 

centrale vijver met vier uitlopers waarin wilde eenden konden 

gevangen worden. Restanten van die vijverstructuur vinden we 

langs de O.L.V.dreef.

Wat verder tegenaan het Kruis der Gefusilleerden ligt de restant 

van wat ooit een stervormige aanleg van de dreven was. De Sterre 

was een cirkel van waaruit  dreven in alle richtingen vertrokken. 

Deze Sterre stond nog niet op de kaart van Ferraris. De dreven van 

de zevenhoekige ster waren gericht op de kerktoren van de O.L.V. 

kerk te Brugge, die van St-Andries, van Oostkamp, van Snellegem, 

van Zedelgem en van Loppem, en op de Strokotmolen te Loppem. 

Van deze ster rest nog een stuk van de cirkel en van vier dreven: 

de O.LV.dreef, de St-Andriesdreef, de Generaal Naessens de 

Loncinstraat die op de kerk van Oostkamp gericht is en de dreef 

langs het kruis der gefusilleerden die de kerk van Snellegem aan-

wijst.
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H e t  e e r s t e  p ro v i n c i e d o m e i n

De aankoop in 1963 van 44 ha uit het Tillegemdomein betekende 

het begin van de provinciale groenpolitiek. Dat de openstelling 

van bosdomeinen aan een nood beantwoordde, bewees de grote 

publieke belangstelling die het provinciedomein Tillegembos van 

bij het begin kende. In de zeventiger jaren werd het domein nog 

met 5 ha uitgebreid en in 1981 kocht het provinciebestuur het 

domeingedeelte rond het kasteel aan. Vanaf 1995 werden herhaal-

delijk nieuwe delen aan het provinciedomein toegevoegd. In 2012  

werd het provinciedomein met 17,5ha uitgebreid: Een groot deel 

van het kasteeldomein Valkenbos werd aangekocht en ingericht 

en vormt zo de verbinding tussen het Tillegembos en de Brugse 

stadbossen van Tudor, Beisbroek, Chartreuzen en Foreest. Het 

Tillegembos, 131 ha groot, is een van de belangrijkste groene lon-

gen ten zuiden van Brugge.

rosmolen
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H o e  h e t  v ro e g e r  w a s

De heer P. Vandevijvere, apotheker-botanist, beschrijft de floristi-

sche rijkdom van net na de tweede wereldoorlog: «In het dal van 

de Kerkebeek prijkt in de lente in het onderhout de stengelloze 

sleutelbloem (Primula vulgaris) en niet ver daarvan bekoorden 

ons vroeger gehele tapijten van bosanemonen (Anemone nemo-

rosa) terwijl op arme zure vochtige heide, nog iets verder, ook nog 

de gagel (Myrica gale) ons rond Pasen verheugde met zijn geurige 

katjes en wij in de nabijheid later ook het lieve moerasviooltje 

(Viola palustris) en de moerasvaren (Dryopteris thelypteris) von-

den. In het zuidelijk gedeelte in de nabijheid van de «ster» zaten 

exemplaren van de melkeppe (Peucedanum palustre) en verder de 

zonnedauw (Drosera rotundifolia en Drosera intermedia).

E e n  g ro t e  v e r s c h e i d e n h e i d

Een deel van de Kerkebeekvallei behoort tot het provinciedo-

mein. In het laaggelegen bosgedeelte bij de brug vind je in de 

lente de bosanemoon en het muskuskruid. Om de massaal 

bloeiende bosanemonen te bewonderen, moet je de Albertlaan 

oversteken en rond het Novotel even rondkijken. In dit bos-

witte
klaverzuring
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gedeelte groeit er nog een grote groep veldiepen, die ogenschijn-

lijk geen last hebben van de gevreesde olmenziekte. 

In oudere bospercelen op de grens van het valleigebied vinden we 

wel de witte klaverzuring, een mooie voorjaarsbloeier.

De witte klaverzuring is een uitgesproken schaduwplant. Op haar 

geliefde groeiplaats, beekoevers en wat rijkere bosranden, vormt 

zij grote groepen. Ze is immer groen en haar bloemen zijn wit tot 

roze met paars verkleurde aderen. Haar naam verwijst naar het 

driedelig klaverachtig blad.

Het zand-lemig overgangs-

gebied tussen de vallei en de 

zandrug kende eveneens een 

langdurig landbouw-

kundig gebruik. Ook 

hier werden bebossin-

gen uitgevoerd met inlandse 

loofhoutsoorten. Interessant 

binnen deze zone zijn de laaggele-

gen, veelal venige gronden. Plaatselijk 

ontwikkelde er zich een elzenbroek 

met kenmerkende soorten als zwarte els, 

zachte berk, sporkehout, grauwe wilg, gele 

lis, bitterzoet... In de weiden aan de bosrand 

vinden we soorten als wolfsklauw, penningkruid, 

holpijp, lidrus, pinksterbloem, koekoeksbloem, 

veenwortel...

Verwijderen we ons wat verder van de vallei dan 

belanden we in een typisch eikenberkenbos met 

zomereiken en ruwe berken als kenmerkende bomen. 

Als planten treffen we er het pijpenstrootje, een mooi gras, 

en dubbelloof, een prachtige varen, aan. 

Het dubbelloof is een varen van zure, vochtige bossen. Tijdens de 

zomer bezit het twee soorten bladeren. De meeste bladeren zijn 

onvruchtbaar en spreiden zich in een rozet uit. In het centrum 

ervan groeien enkele sporendragende bladeren, die in de herfst 

afsterven.

dubbelloof
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De overgang van het 

eikenberkenbos naar 

het beukeneikenbos is 

niet zo duidelijk. In dit 

bostype groeien soorten 

als sporkehout, adelaars-

varen, zachte witbol en 

plaatselijk dalkruid. Beide 

bostypes hebben nog 

enkele andere soorten 

gemeen zoals smalle ste-

kelvaren en valse salie.De 

Amerikaanse vogelkers 

voelt zich in beide bostypes 

maar al te goed thuis. Een opdringerige Amerikaan is het wel. In 

Nederland heeft men hem met de naam»bospest» bedacht. Het is 

een meer dan vitale, moeilijk klein te krijgen boomsoort. De tal-

rijke bessen, die de vogels wel lusten, en een vlugge opslag vanuit 

de afgezaagde stam zorgen voor een aanhoudende uitbreiding van 

deze ongewenste soort.

In het Tillegembos vinden we nogal wat naaldhoutbossen. De 

vier soorten die er werden aangeplant zijn: grove den, zwarte 

Corsicaanse den, lork en douglasspar. De grove en de zwarte 

Corsicaanse den hebben allebei lange tweedelige naalden. Die 

eekhoorntjesbrood

vliegenzwammen
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van de grove den zijn het kortst. Beide soorten zijn gemakkelijk 

te onderscheiden: de grove den heeft een wat kromme stam die 

bovenaan rood gekleurd is; de Corsicaanse daarentegen bezit een 

perfect rechte, grauwgrijze stam. Het aantal takkenkransen laat 

ons toe de leeftijd van de dennen te bepalen.

De lork en de douglas tooien zich met korte, enkelvoudige naal-

den. De lork is een bladverliezer die zich telkenjare een nieuw 

kleedje aanmeet. Zijn naalden zijn bleekgroen; die van de douglas 

wat langer en donkergroen. Typisch voor de douglasspar zijn de 

harsbuiltjes op de stam.

De uitbundige lentebloei, die je op de zandgronden van het 

Tillegembos mist, wordt ruimschoots gecompenseerd door de 

paddenstoelen en zwammen van het najaar. Aardappelbovisten, 

stinkzwammen en parelamanieten laten zich reeds tijdens de 

nazomer zien. Vervolgens is het de beurt aan fraaie amanieten, 

bontgekleurde russula’s, dikbuikige boleten, tere melkzwammen 

en zoveel andere. Zelfs de vliegenzwam, de rode paddenstoel 

met witte stippen, is een regelmatige gast in bepaalde delen van 

het Tillegembos. Paddenstoelen hoef je niet direct in het bos zelf 

te zoeken, langs lichtrijke dreven en wegkanten vind je heel wat 

meer soorten dan in donkere bosbestanden.

grove den
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Het Tillegembos zingt het 

jaar rond. Tijdens de win-

ter bakent het winterko-

ninkje of het roodborstje 

al fluitend een voedselter-

ritorium af. Kwetterend 

vliegen mezengroepen van 

boom tot boom terwijl ze 

her en der wat snakken.

Als de lente komt, nemen 

nieuwe zangers plaats in 

de orkestbak. Tjiftjaf en 

fitis zijn bij de eersten om 

hun stem te verheffen tussen het prille groen. Zwartkoppen, tuin-

fluiters, fluiters en vele andere nemen al vlug hun plaatsje in. En 

als de koekoek zich laat horen is het orkest volledig. Het gezang 

van de zomergasten wordt nog versterkt door de standvogels die 

hun broedterritorium uit volle borst verdedigen.

Plots kan het echter stil worden in het bos. Dan is er veelal een 

rover in de buurt. In de winter is het de vliegensvlugge sperwer 

die tussen bomen en struiken jaagt. Voor de torenvalk zijn de 

vogels te vlug. Al biddend speurt hij naar muizen en grote insecten 

in graslanden en -bermen. De torenvalk broedt in Tillegem, zo 

ook de boomvalk en de buizerd. De boomvalk is wel de energiek-

ste. Razendsnel stort hij zich op vliegende vogels en libellen. De 

torenvalk

sperwer

koekoek
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buizerd, de grootste van de vier, cirkelt al zwevend door de lucht. 

Dode, gewonde of verzwakte dieren vormen zijn belangrijkste 

prooi.

Zwarte kraaien, kauwen, eksters, Vlaamse gaaien en houtduiven 

staan niet stil bij dit roversgedoe. Zonder schroom en als brutale 

vlegels zwerven ze rond in bos en veld. Een afgewisseld gebied 

als het Tillegembos vinden ze wel leuk. De kauwen, die veelal in 

paartjes optrekken, zijn het sympathiekst. Ze vinden geschikte 

nestholten in oude bomen of gebouwen. De Vlaamse gaai is de 

kleurrijke eikenbosspecialist van het gezelschap. Eikels vormen 

zijn lievelingskost. Hij verzamelt ze in de herfst en verbergt ze 

ondergronds. Ongewild draagt hij zo zijn steentje bij tot de ver-

spreiding van de eik.

Het eekhoorntje is de verzamelaar onder de zoogdieren. Rond 

1985 deed deze lenige klauteraar zijn heroptreden in het bosge-

bied ten zuiden van Brugge. Nu is het een algemene verschijning 

in Tillegem en omstreken. Hazelnootjes rapen mag je wel ver-

geten, de eekhoorntjes zijn je al lang voor. De eekhoorn houdt er 

een vogelvrije levenswijze op na. 

Hij klautert en springt van tak tot 

eekhoorntje

ekster

vlaamse gaai
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tak en van boomkruin tot boomkruin. Voor de winter bouwt hij een 

slaapnest waarin hij ongeveer 19 uren per dag doorbrengt. In de 

lente kiest hij uit diverse speelnesten het beste plaatsje om zijn 

jongen groot te brengen.

Insecten zijn er bij honderden in allerlei vormen en kleuren. Daar 

er in het Tillegembos veel struikvormige of jonge eiken en berken 

groeien, laten bepaalde soorten zich gemakkelijk observeren. Een 

galwespje vinden op de eik is niet gemakkelijk. «De gal», de ver-

groeiing door een dergelijk minuscuul insect veroorzaakt, springt 

vlugger in het oog. Op het eikenblad zie je de galappel, de lensgal, 

de satijnen knoopjesgal, de plaatjesgal of de rode erwtengal. 

Een omvormde knop geeft het ontstaan aan de aardappelgal in 

de lente, de ananasgal tijdens de zomer of de knikkergal, die nog 

tijdens de winter op de eikentwijg zit. Zelfs de bast, de wortels, het 

napje rond de eikel of de meeldraden ontsnappen niet aan de gal-

vorming. Prachtig zijn de besgalletjes die je in het vroege voorjaar 

op de bloeiende eik vindt.

Een ander merkwaardig 

insect, waarvan ver-

wante soorten op de eik 

en de berk leven, behoort 

tot de snuittorren: het blad-

rollertje. Op de eik zoek je het 

roodgekleurde eikenbladrollertje dat uit 

een gedeeltelijk afgebeten blad, de 

middennerf blijft vast, een urntje 

rolt. Vlugger ontwaar je 

het bouwsel van de 

berkenbladroller of 

de sigarenroller. Het is 

een klein zwart kevertje dat 

een gedeeltelijk afgeknipt blad tot 

een sigaar oprolt. Binnen 

zo’n sigaartje leeft de larve 

van het malse berkenblad.

besgal

ananasgal

aardappelgal
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E e n  g e v a r i e e rd  w a n d e l g e b i e d

Loof- en naaldbossen, graas-, hooi- en recreatieweiden, een 

omwald, historisch kasteel, een kasteelhoeve, een mooi kapelle-

tje, de landelijke herberg «de Trutselaar»...kortom het provincie-

domein Tillegembos biedt voor elk wat wils. Voornamelijk de kui-

erende wandelaar en de natuurliefhebber vinden er hun gading. 

Voor de sportievelingen werd er een fit-o-meter aangelegd. 

Ook de volkstuinder komt er aan zijn trekken: 60 percelen met 

tuinhuisje liggen op hem te wachten. Voor de recreatieve fietser 

bestaat er een fietsverbinding die aansluit op een bewegwijzerde 

fietsroute. En ook de groene fietsgordel rond Brugge dwarst het 

provinciedomein. De driekastelenwandeling  is een wandellus 

die het kasteel van Tillegem met dat van Tudor en van Beisbroek 

verbindt.

H e t  k a s t e e l  a l s  p ro v i n c i a a l 
s t re e k h u i s .

Het kasteel werd vanaf 1985 tot 1987 in opdracht van het West-

Vlaams Provinciebestuur grondig gerestaureerd. De eerste en 

tweede verdieping werden volledig vernieuwd en tot kantoorruimte 

omgevormd. Op het gelijkvloers herinneren de receptieruimte, de 

eikenhouten Lodewijk XV-trap, de vergaderzaal en andere ruimtes 

aan voorbije kasteelglorie. We vinden er werken van de Brugse 

landschapschilder Gaeremyn die vanuit het provinciaal hof naar 

hier werden overgebracht. De XIVde eeuwse kelders met hun 

dikke muren en bakstenen kruisribgewelven bleven in hun oor-

spronkelijke staat bewaard.

Het kasteel was lange tijd in gebruik door de diensten van 

Westtoerisme vzw. Na de oprichting van Westtoer verhuisden ze 

naar de K.Albertlaan. Het kasteel is nu het streekhuis van Brugge-

Oostende. Momenteel herbergt dit streekhuis de provinciale 

gebiedsgerichte werking, het regionaal landschap Houtland, de 

bosgroep Houtland, de welzijnsraad regio Brugge, Resoc-sevr 
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Brugge en het steunpunt Groene Zorg. Op het gelijkvloers en in de 

kelder zijn er vergaderzalen ingericht.

D e  ro s m o l e n 

Achter de landelijke herberg «De Trutselaar» staat een rosmolen. 

Dit uit Houtem (Veurne) afkomstig gebouwtje werd hier heropge-

bouwd.  Paarden (ors of ros) brengen het drijfwerk in beweging. 

Hierdoor was een eenvoudiger constructie van de molen mogelijk. 

De rosmolen was een goedkoop werktuig voor het malen of bre-

ken van graan dat als veevoeder werd gebruikt.

D e  d e m o t u i n  “ k n o t ,  h a k  e n  h a a g ” 
e n  d e  v l e e r m u i z e n k e l d e r.

De vroegere kasteeltuin werd recent heraangelegd als demotuin 

voor streekeigen bomen en struiken. De inrichting illustreert 

welke soorten geschikt zijn als knotboom, hakhout of haag; want 

er is meer mogelijk dan een geknotte wilg of een geschoren beu-

kenhaag.

In de directe omgeving werd een vleermuizenkelder opgebouwd. 

De inrichting ervan werd gebaseerd op de structuur van een ijs-

kelder. Het was belangrijk om een vorstvrije, vochtige ruimte te 

creëren met voldoende schuilplaatsen voor deze vliegende zoog-

dieren.
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