2° Fotozoektocht KWB - Steenbrugge 2021
Praktisch:
Deze 2° fotozoektocht wordt georganiseerd om in deze bijzondere periode van
Coronatijden aan onze leden en alle geïnteresseerden, een deugddoende en
sportieve activiteit aan te bieden met een combinatie van stappen en zoeken.
U vindt hierna een beschrijving van het parcours. De wandeltocht van 5, 5 km werd
uitgestippeld op het grondgebied van de parochie Steenbrugge en Maria Assumpta.
In de beschrijving staan bepaalde woorden in het vet en groter, dit betekent dat er
meer duiding en achtergrondinfo te vinden is verder op in de tekst. Daarnaast is er
een formulier met foto’s en letters.
Deelnemers doorlopen het parcours en moeten de juiste volgorde van de foto’s
cijfermatig weergeven. De eerste foto op het parcours voorbeeld foto C krijgt het
cijfer 1. De tweede foto op het parcours bijvoorbeeld foto A krijgt het cijfer 2 en zo
worden de foto’s gerangschikt. Er zijn 20 foto’s te zoeken.
Deelnemers kunnen de fotocombinaties doormailen naar:
kwb-steenbrugge@outlook.be vóór 30 september 2021.
De schiftingsvraag is: Wat is de leeftijd (in dagen) van het oudste betalend lid van
KWB-Steenbrugge op 1 september 2021.
De winnaar van de fotozoektocht krijgt een waardebon aangeboden van € 30 en een
gratis lidmaatschap KWB-Steenbrugge.
De 2° krijgt een jaar gratis lidmaatschap voor KWB-Steenbrugge.
Een speciaal woord van dank aan de heer Michel Vanderostyne die mede voor de
historische duiding zorgde.

Wegbeschrijving fotozoektocht KWB – Steenbrugge 2021:

We vertrekken aan de H. Hartkerk van
Steenbrugge en de Sint-Pietersabdij en gaan langs
de Baron Ruzettelaan richting Brugge. We nemen
de eerste straat rechts, de Benediktijnenstraat en
de eerstvolgende links de Esperantostraat.
Dan nemen we terug de eerste straat rechts, de
Rapaertstraat, genaamd naar de toenmalige
eigenaar van de gronden Pieter Rapaert de Grass
(° 1888).
We nemen terug de eerste straat links de A. J.
Witterijckstraat.
Antoon
Jozef
Witteryck
(Oostkamp 6 juni 1865 - Assebroek, 3 juli 1934)
was een Belgische uitgever, volkskundige en een promotor van het Esperanto. Op het einde
gaan we links en komen zo op het speelplein achter de nieuwe appartementen op de vroegere
TIR-site.
Vervolg het wandelpad door het speelplein en verlaat het park aan de andere zijde. Steek de
Schijfstraat over en neem de fiets- en wandelweg rechtdoor. Zo kom je in de Kongostraat die
je naar rechts volgt tot op het einde.
Ga links en neem na 50 m de wandelweg rechts die de verbinding maakt met de
Odegemstraat. Daar gaat u rechts en neemt u de Canadaring waar u de kinderboerderij de
“7-torentjes” ingaat. U verlaat de kinderboerderij aan de andere kant en neemt de Ferry de
Grosstraat, steekt de Weidestraat over en gaat rechtdoor het Daverlo-park binnen.
Ga rechtdoor en laat de speeltuin links liggen, langs de politiediensten en de bibliotheek komt
u rechtstreeks op de Dries. Op de Dries gaat u 10 m naar links en gaat u de woonwijk
Bergjesbos binnen. Vervolg de weg en na een bocht van 90° neemt u de wandelweg naar links.
Na 20 m op het eerste kruising wandelt u langs de onverharde weg naar rechts. Neem
vervolgens de wandelweg vóór de weide aan de rechterzijde naar rechts en u komt op de
Weidestraat.
Op de Weidesraat gaat u links tot op het einde waar de Weidestraat een bocht van 90° naar
links maakt. Daar gaat u rechts op de onverharde weg. Neem de tweede wegel naar links en
u komt zo op de spoorwegbedding.
Volg de spoorwegbedding naar rechts langs de achterzijde van het Sint-Lucasziekenhuis, steek
de Odegemstraat over en vervolg de wandel- en fietsweg rechtdoor tot u terug op de Baron
Ruzettelaan bent. Hier eindigt de tocht.

Uitleg en historische duiding:

BARON RUZETTELAAN
We vinden verschillende historische benamingen voor deze laan:






Oude Kortrijkse Heerweg
In 1735 besliste Stad Brugge om de kronkelende Kortrijkse Heerweg tussen de
Katelijnepoort en de “grooten Steenen brug” recht te trekken.
Steenbrugse Wandelinge of halfure Wandelingenwant tussen de bomenrijen
wandelden de Bruggelingen van de Katelijnepoort naar de Steenbrugse
afspanning “Leopold II” ongeveer een half uur en namen de koets of diligence
om naar de stad terug te keren.
Baron Ruzettelaan – op 14 november 1929, als dankbaarheid voor de
overleden Minister en gouverneur baron Albert Ruzette die op het kasteel
“Kevergem” op Steenbrugge woonde.

DE KERK EN DE SINT-PIETERSABDIJ
De kerk werd toevertrouwd aan de paters Benedictijnen die begin 1900 de pastorie
verder uitbouwden.
Vooral onder het bestuur van Vader Abt Dom Modest van Assche kreeg de abdij een
belangrijke rol in Vlaanderen. Met zijn vredesbeweging trad hij overal op ook in Europa.
Na de toelating van de burgerlijke overheid om uitzonderlijk een eigen kerkhof voor de
paters in te richten, ontstond zijn idee om er een vredesmonument op te richten. Dit
vredesmonument, een kopie van de IJzertoren, werd plechtig ingehuldigd in 1937.
Met het wereldwerk “Corpus Christianorum” van vader Abt Eligius Dekkers, een studie
over de kerkvaders, verwierf de Steenbrugse abdij in de jaren 50 – 60 grote
bekendheid over de ganse wereld. Dit wetenschappelijk werk wordt nu verder gezet
door Brepols in Turnhout.
Na de verkoop van de abdijgrond langs de St Trudostraat in 2005 werd gestart met de
bouw van “Huize Pax”. Dit nieuwe abdijgebouw voor de Steenbrugse paters werd op
16 augustus 2008 plechtig ingezegend.
In het oude abdijgebouw is thans het Centrum van het Katholiek Onderwijs
Vlaanderen, regio West-Vlaanderen gevestigd.

Zicht op de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge, gelegen aan de drukke Baron Ruzettelaan,
de vroegere Steenbrugse Wandeling. Tekening uit 1986 van de abdij en het abdijwapen door
G. Swaenepoel
Vader Abt Eligius Dekkers met in de achtergrond de uitgaven van o.a. het Corpus
Christianorum in de leeszaal van de bibliotheek van de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge.
(Foto: J.L. Meulemeester)

OLVA STEENBRUGGE
Pastoor Pollet bouwde in 1897 eerst de school, daarna de kerk en de bijhorende
pastorie.
De school werd jarenlang toevertrouwd aan de zusters van Manage; hun belangrijkste
taak, zeker tot de jaren 1920, was het aanleren van het kantklossen. Kantklossen was
vaak de enige bron van inkomsten voor vele gezinnen.
Na de bouw van de jongensschool door de abdij was er geen gemengd onderwijs meer
en gaven de Broeders van Liefde les aan de jongens.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd – na de beschieting van het nabijgelegen station
en een Duitse trein – de school gesloten en trokken de jongens naar de boerderij ‘De
Zeventorentjes’ en de meisjes naar het klooster van de Witte Paters - Leyseelehof
(baan naar Loppem).
In 1953 verlieten de Broeders van Liefde de school en Gaston Hoorens werd
schoolhoofd. Met een team van 3 leken startte hij de verdere uitbouw van de
jongensschool.
Kort na de oprichting van de Steenbrugse parochie in 1955 verlieten de zusters van
Manage Steenbrugge. De zusters van Maria van Ingelmunster namen hun plaats in en
bouwden er een meisjesschool, kapel en ontvangstgebouw.
In 1971 werden beide scholen overgenomen door OLVA.
Schoolgebouwen werden te klein, tijdelijk werd er zelfs les gegeven in lokalen van het
Parochiaal centrum, maar in 1984 werden de nieuwe gebouwen ingewijd en geopend
door de toenmalige minister van onderwijs, de heer Daniël Coens, tevens oud-leerling
van de school. Ook nu tijdens de corona-crisis doet het Parochiaal centrum dienst als
school. Dit laat toe om de klassen te spreiden over meerdere geïsoleerde locaties.
Het oudste gebouw van 1879 en bijhorende gebouwen werden volledig gerenoveerd.

DEN TIR
Hier komen we op een zeer belangrijke site op Steenbrugge de voormalige militaire
schietstand.
Voor de bouw van de grote militaire schietstand in 1890 deed baron Karel Gillès de
Pélichy zeer belangrijke archeologische vondsten. Het waren onduidelijk
gelokaliseerde, prehistorische artefacten (tussen 8000 en 1500 voor Christus),
keramiekfragmenten (tussen circa 1000 voor Christus en het begin van onze
jaartelling) en resten van haarden. Een groot deel hiervan is te bezichtigen in het
Gruuthusemuseum in Brugge.
Spijtig genoeg moesten de opgravingen stop gezet worden door de haast waarmee
men de schietstand wilde bouwen. We hoopten opnieuw grondige opgravingen te
kunnen uitvoeren na het afbreken van de schietstand, maar ook nu wilde men vlug
bouwen en zal de historiek definitief onder het beton bedolven worden.
Gedurende vele eeuwen treffen we hier soldaten aan: de oude afspanning “Het
Schuttershof” met stallingen en ook de oude herberg “De Zoutla”, waar nu “Café
Pistolet” is, verwijzen hiernaar. Soutla: soute=solde, soldij van soldaten. Aan de
overkant begint dan de “Soutweg”.
Ook verwijzen we naar de bisschoppelijke toelating aan Jan Foucroy,
hoofdaalmoezenier bij het leger van graaf Paul de la Fontaine, om de soldatenkapel
op 27 maart 1627 in te wijden en dienst te laten doen als parochiekerk. Diezelfde graaf
lag daar aan de paallanden (stadsgrens) en verdedigde Brugge tegen de invallen van
de vele vrijbuiters.
De militaire schietstand bleef er tot begin 2000, de politie had reeds haar intrek
genomen in de nieuwe schietstand ernaast. Sinds 2006 stonden de gebouwen leeg en
lag het terreinbraak.
In 2009 besliste Stad Brugge om aan deze site een nieuwe bestemming te geven: een
sociale woonwijk en een buurtpark. KWB Steenbrugge, het ACW, SAK Assebroek
samen met ’t Geburte organiseerden luisteravonden om samen met de buurtbewoners
de voor- en nadelen van het project DEN TIR te evalueren.

Kinderboerderij “De Zeven Torentjes”
De voormalige historische hoeve "De Zeven Torentjes", met een unieke 17de-eeuwse
duiventoren is nu een kinderboerderij. Het domein bestaat reeds in de 14° eeuw en krijgt dan
de naam van de eigenaar, "s Heer Boudewijnsburg”. Maximiliaan van Oostenrijk vernielt het
in de 15° eeuw tijdens het conflict met de Bruggelingen. Nadien wordt het eigendom van
verschillende families en in de 16° eeuw wordt het een kasteel met een boerderij een
omwalling en duiventoren.
Eind 18° eeuw is de boerderij vervallen en wordt het onder meer gebruikt als jeneverstokerij.
Begin 19° eeuw blijven alleen de huidige gebouwen over en krijgt het domein vanaf 1828 de
naam "Zeven Torentjes". De stad Brugge koopt in 1972 het resterend gedeelte van 3 ha met
boerderij en duiventoren aan. Daarna worden de gebouwen gerestaureerd en de 19°-eeuwse
schuur van de hoeve Groot ter Doest uit Dudzele wordt hier gereconstrueerd.
"De Zeven Torentjes" is nu een kinderboerderij met vele neerhofdieren, een speeltuin voor de
kinderen, een cafetaria voor de ouders en zelfs een heuse toneelzaal waar de toneelgroep
‘Kunst adelt’ haar vaste stek heeft en er jaarlijkse enkele toneelvoorstellingen geeft.

Daverlo
Daverlo is een sport- en recreatiecomplex van Stad Brugge, met sporthal, bibliotheek, grote
toneelzaal, speeltuin openluchtvoetbalvelden en een cafetaria. Daverlo verwijst naar een
lange verbindingsstraat en de oorspronkelijke naam was "de landweg van Daverloo" die reeds
in documenten van 1120 wordt vermeld.

Domein De Bergskens.
Op het einde van de Weidestraat op het kruispunt met de 's Heer Boudewijnsburg bevindt
zich aan de linkzerzijde het domein De Bergskens. Het domein maakt deel uit van een 420 ha
groot beschermd natuurgebied en bestaat uit de Assebroekse Meersen en de Gemene
Weiden die zich uitstrekken op de gemeenten Oostkamp en Beernem-Oedelem. Het is een
overblijvend deel van een stuifduinengebied gelegen op de grote dekzandrug strekkende van
Stekene naar Oudenburg, ontstaan in de jongste IJstijd (70.000-10.000 jaar geleden).
Het landhuis, gelegen in het domein, dateert van 1847. In 1912 betrekt de toenmalige
eigenaar baron du Roy de Blicky de villa en het koetshuis.
Het landhuis wordt nu volledig gerestaureerd.

Oude spoorwegbedding
Tussen 1861 en 1863 legt de maatschappij "Chemin de fer d'Eecloo à Bruges" de spoorlijn
Brugge-Maldegem-Eeklo aan, lijn 58 en doorkruist de Assebroekse Meersen, de Gemene
Weiden, de Gemene Chartreuzemeersen en de Steenbrugse Bosjes. De lijn kende vooral
tussen 1920 en 1930 een belangrijke trafiek van goederen en personen, maar deze liep na de
Tweede Wereldoorlog sterk terug.

De laatste passagierstrein vertrok op 26 februari 1959 naar Brugge. Na die periode en mede
door de opkomst van de auto kwam die spoorweglijn in verval en werd deze vervangen door
het openbaar vervoer. De laatste goederentrein reed in 1967 en een jaar later werden alle
sporen reeds verwijderd.
Dit is nu een mooie fietsroute door de Assebroekse Meersen die voor een groot gedeelte
beneden het peil van 5 meter ligt en zoals de naam aangeeft een verzamelgebied is van
verschillende beken en in de winterperioden een overstroomgebied vormt.
Aan de achterzijde van het Sint-Lucasziekenhuis kruist u het Sint-Trudoledeken. Dit verwijst
naar de Sint-Trudo abdij, die ook belangen had in het meersengebied. De abdij lag te Odegem,
de oudste parochie van Assebroek, ter hoogte van de hofstede Sint-Trudo (naast de SintLukaskliniek).
Het Sint-Trudoledeken speelt een belangrijke rol in het tot stand komen van het huidig
uitzicht. Deze watering voert twee derden van het water af in het Zuidervaartje en een derde
naar de vaart Gent-Brugge-Oostende.
Door de verschillende biotopen, een afwisseling van droge en vochtige gebieden, vertoont het
gebied een grote variatie aan fauna en flora. De zeldzame brede orchis is hier nog te vinden.
Ook een gevarieerde vogelpopulatie is hier te vinden in de moerassige weiden en bossen met
o.a. de steenuil, de ransuil en de watersnip.
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Deelnemersformulier fotozoektocht KWB – Steenbrugge 2021:
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoon/ GSM:
E-mailadres:
Antwoordformulier:
Foto’s:
Foto A
Foto B
Foto C
Foto D
Foto E
Foto F
Foto G
Foto H
Foto I
Foto J

Cijfer:

Foto’s:
Foto K
Foto L
Foto M
Foto N
Foto O
Foto P
Foto Q
Foto R
Foto S
Foto T

Cijfer:

De selectievraag is: Wat is de leeftijd (in dagen) van het oudste betalend lid van
KWB-Steenbrugge op 1 september 2021.
Antwoord: …………dagen
Te bezorgen via e-mail kwb-steenbrugge@outlook.be vóór 30 september of af te
geven bij Guido Mussche, Rapaertstraat 20 B, 8310 Assebroek.

Veel succes!

Bestuur van KWB-Steenbrugge
https://www.kwb-steenbrugge.be

https://www.facebook.com/kwbsteenbrugge/
E-mail: kwb-steenbrugge@outlook.be

