Fietsroute Beernem (20 kilometer)
Routebeschrijving
Deze route verkent de ruimere omgeving van het Bulskampveld. Vroeger vormde dit gebied
een uitgestrekt heideveld. Maar vorige eeuw werd de heide grotendeels omgevormd tot
prachtige bossen. Ook domineren een aantal landgoederen het landschap.
We vertrekken in het Sint-Amandusinstituut (1) in Beernem, vroeger een
hervormingsschool voor kleine kinderen, nu een psychiatrische instelling. Via de
Riegerlostraat bereiken we het kasteel van Reygerlo (2), een in Spaanse stijl opgetrokken
kasteel uit 1847. Het bosdomein rondom wordt al eeuwenlang Hulstlo genoemd. Via de
verharde weg Beelkens rijden we richting Schuurlo en bereiken zo de oude gebouwen van
hoeve Bakensgoed (3), in 1525 een cijnspacht van 43 ha uit het Bulskampveld. We hervatten
de Schuurloroute en bereiken zo het kasteel van Schuurlo (4). Restanten van vroegere
omwallingen herbergen merkwaardige flora.
In Sint-Maria Aalter hebben we oog voor het pittoreske parochiekerkje (5) met twee
eigenaardige beeldhouwwerken, een reuzengrote kantklos en een bietenrooier.
De Aalterstraat leidt ons via een riante villawijk naar het Blekkenbos en aan herberg ‘de
Lange dreef’ rijden we het Hooggoed in. We rijden verschillende kilometers door de
Hoogbossen. Het domein Hooggoed (6) verwijst naar zijn hoge ligging. Sinds 1985 is het
domein eigendom van het Vlaamse gewest en wordt het als wandelbos opengesteld. Op de
rand van het bosgebied bevindt zich het Sint-Pietersveld (7). Dit desolate gebied kreeg in de
19de eeuw een onverwachte bestemming. Er werd een verbeteringsgesticht op gebouwd voor
dakloze jongeren. Het hoofdgebouw is tegenwoordig een geklasseerd monument.
Via de vagevuurbossen rijden we terug naar de parking van het Sint-Amandusinstituut.
Wegwijzer
Vertrek: Sint-Amandusinstituut – links – Reigerlostraat- rechtdoor – Noendreef – rechts –
Hulstlo – links – Hulstlo – rechts – Beelkens – links – Schuurlo – rechts – Hoogveld - rechts
Hooggoed – rechtdoor – Bosdreef – rechtdoor - Sint-Pietersveldstraat – links –
Blauwhuisstraat - rechts via Hendriksberg langs het fietspad naar het Aanwijs - rechts
Reigerlostraat naar parking Sint-Amandusinstituut.
Deze fietsroute werd uitgewerkt naar aanleiding van de actie Fietsen tegen Kanker op 30 mei
2004. De actie vond plaats naar aanleiding van de Dag van het Park en is een samenwerking
van Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Met dank aan het NGI voor de kaart.

