Z O E K- E N W E E TJ E S T O C H T
doorheen het Trefhofdomein

STARTPUNT
toegangsbord Kasteeldomein Patershof ter hoogte
van de ingang aan Kasteeldreef 9
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Volg de wegomschrijving en beantwoord de
vragen op het antwoordblad. Dien dit blad in aan
de Zomerbarak (zwarte brievenbus). De zoektocht
loopt tem 23 september 2018. Eind september
delen we 3 mooie prijzen uit aan de winnaars!

GELIEVE
• de natuur en de rust van de bewoners in het
domein te respecteren.
• niets te plukken op het Plukhofveld (tenzij je lid
bent natuurlijk:)
• op het Plukhofveld niet op de verhoogde
groentebedden te lopen.
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START
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Aan de ingang aan de Kasteeldreef.
Voor je zie je het woonzorgcentrum Patershof.
Rechts herken je nog de structuur van het voormalig klooster van de missionarissen van het
Heilig Hart. Maar wist je dat er oorspronkelijk
een kasteel stond op deze plaats? Het ‘kasteel
van Beernem’ werd rond 1766 gebouwd en was
voor de Franse Revolutie van Baron de Vicq. Het
had diverse adelijke eigenaars. Baron Idesbald
Snoy — de Vrière liet in 1891 het kasteel en park
vergroten. In 1908 kwam het in handen van
Graaf Alexander van der Stegen de SchrieckSnoy. Het was de laatste adelijke familie die er
woonde. In 1956 werd het kasteeldomein verkocht aan de missionarissen van het Heilig Hart. Vandaag kan je nog een restant zien van het kasteel:
aan Kasteeldreef 3 staat het zogenaamd ‘Waterkasteel’. Het waterkasteel maakte oorspronkelijk deel
uit van het kasteel van Beernem.
Volg de weg naar rechts langs het woonzorgcentrum. Voor je zie je een bospad, loop deze in. Even verder kan
je links naar het hekje van de schapenweide lopen.
Van hieruit heb je een mooi zicht op het kunstwerk van Rik Beuslinck in de schapenweide.
Keer 10 meter terug en volg verder het bospad.
Meteen zie je aan je linkerzijde een mooie stevige boom met rode blaadjes, begroeid met klimop.
Volg het bospad verder tot aan het einde van het park. Volg het pad mee naar links, totdat je aan je rechter
zijde een open zicht hebt op een straat. Deze straat bakent het zuidelijk deel van het Trefhofdomein af.

Loop verder rechtdoor totdat je rechts een hekken ziet. Ga hier naar links de bosdreef in.
Volg de bosdreef vanaf de plas mee naar links totdat je aan een poortje komt met de vermelding ‘privaat
domein’. Loop dan naar rechts en tot aan de grote eik.
Aan het poortje heb je een mooi zicht op de vijver die werd aangelegd door de missionarissen van het
Heilig Hart. Heel wat jongeren en scholen kwamen op bezinning naar deze rustgevende omgeving.
Sla aan de grote eik rechts in, richting het houten hokje.
Dit hokje vormde enkele jaren geleden het decor voor een filmscène. De film die hier gedraaid werd
gaat over de moorden die plaatsvonden in Beernem tussen 1915 en 1944.
Als je met je rug naar het hokje staat, loop je naar rechts over het brugje. Volg het pad totdat je aan de rand
van bos bent. Op het einde volg je het pad naar links. Na 30m sla je rechts in naar het verbindingspad.
Van hieruit heb je zicht op een van de twee voormalige ontginningsvijvers, gelegen in ontginningsgebied met nabestemming recreatie. Momenteel wordt de westelijke vijver gedempt.
Volg de dreef naar links, richting het kasteelveld van Plukhof Beernem.
Plukhof Beernem is een initiatief van verschillende buurtbewoners, opgericht in 2015. De kloostertuin
in Patershof werd omgetoverd tot een bloeiende groentetuin, waar heel wat deelnemers biologische
groenten komen plukken. In 2018 werd de fakkel overgedragen aan de nieuwe boer Jeroen. Voor de
aanvang van het seizoen (april) betaal je een deelnemersbijdrage. Op die manier betaal je de boer voor
zijn werk. Tijdens het jaar kom je jouw aandeel verse groenten zelf oogsten. Dit kan 24/24 en 7/7, dus
wanneer het voor jou het beste uitkomt. Dit noemen we het CSA-systeem of gemeenschapsonder
steunende landbouw.
Ga voorbij de laatste serre links het veld op.
Volg het paadje langs de afbakening die evenwijdig loopt met een muur.
Rechts zie je de oude tuinmuur van het ‘kasteel van Beernem’. Parkwachter Gilbert heeft hier zijn
groententuin. Ook de oude kasteelserre staat nog overeind.
Ga op het eind van het veld naar links, loop evenwijdig met de beek langs de groentebedden.
Ga op het einde van het veld naar links naar het Voedselbos dat rechts naast de Zomerbarak ligt.
Het voedselbos in Trefhof kwam tot stand in samenwerking met Natuurpunt CVN en werd aangeplant
in 2017. Een voedselbos is een vorm van duurzame landbouw die aansluit bij de permacultuur. Daarin vormen bomen, struiken, planten en kruiden meerdere lagen aan eetbare gewassen. Omdat we in
een voedselbos samenwerken met de natuur en er niet tegen ingaan, is er een hoge biodiversiteit. Dit
is niet enkel goed voor onze insecten en andere dieren, maar ook een leuke plek om als mens in te
vertoeven, gecombineerd met voedselproductie. Net als in een natuurlijk bos heb je minder arbeid en
technische ingrepen nodig en is het gebruik van kunstmest overbodig.
Verlaat het Plukhofveld langs de paal met wegwijzers, het brede kiezelpad op, richting het woonzorgcentrum.
Langs dit pad zie je langs beide kanten struiken die ook wel rozenbomen genoemd worden. In de
maanden mei en juni staan deze uitbundig in bloei en kun je genieten van hun kleurenpracht.
Ga op het einde van het kiezelpad naar links totdat je aan
een Mariabeeld komt.
Dit Mariabeeld stond oorspronkelijk aan de Snauwhoek (kruispunt Parkstraat-Waterstraat). Bij de aanleg
van de nieuwe brug werd het beeld er verwijderd. Na
enkele omzwervingen kreeg het hier zijn definitieve
bestemming.
Loop verder tot aan de toegangspoort van het domein.
Hier eindigt de tocht.
EINDE

Mariabeeld aan de Snauwhoek. Het huis op de achtergrond is
de huidige fietszaak Boterman.
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Wanneer werd het ‘kasteel van Beernem’
afgebroken?

Welke grondstof werd hier ontgonnnen?
TIP: maak een omweg naar rechts naar het Mexicoveld van Plukhof Beernem. Op het infopaneel aan de
vijver kan je het antwoord lezen.

A. 1766
B. 1955
C. 1971

Waarvoor staat de afkorting CSA?
TIPS: engels, www.plukhofbeernem.be

Welk dier herken je in dit kunstwerk?

Welke boom is dit?
TIP: kijk eens goed op de grond

Welke diertjes wonen in het huisje aan de hoek
van het kasteelveld?

Welke straat is dit?
TIP: Latijns-Amerika

Noem 2 soorten peulvruchten die op het
kasteelveld groeien.

Welke bomen herken je aan weerszijden
van deze dreef?
Noem 3 soorten bomen/struiken/planten met
eetbare gewassen die in het voedselbos staan.
Schiftingsvraag: wat is de omtrek van de stam van
deze grote eik op 1 meter hoogte?
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Hoe heet de film waarin dit hokje een rol speelt?
TIP:
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Hoe heten deze struiken?

Hoeveel bolletjes zijn er zichtbaar van
de paternoster aan Maria haar arm?

Naam					
Adres
Telefoonnummer
Mailadres
Deponeer dit antwoordblad in de zwarte brievenbus aan de zomerbarak. De zoektocht loopt tem 23 september 2018.
Eind september worden de winnaars bekend gemaakt op de facebookpagina van Trefhof-Zomerbarak.

