Wandelbos Diocesaan Dienstenhuis Groenhove

Zwemdok

Speelplein
Restaurant-cafetaria
De Groene Specht
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Reglement
De toegang is uitsluitend voor voetgangers en voor honden aan de leiband.
Het domein is enkel toegankelijk vanaf een halfuur voor zonsopgang tot een halfuur na zonsondergang, behoudens begeleide bezoeken. De toegang voor bezoekers is beperkt tot de wegen
aangeduid op de kaart en de pijlen langs het parcours.
Het is verboden andere bezoekers of dieren te storen/schade toe te brengen aan de infrastructuur/de planten, bloemen, paddenstoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen/de dieren te
voederen/afvalstoffen achter te laten/planten, dieren of voorwerpen in het water te werpen of eruit te halen. De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het domein.
Bij krachtige wind of storm betreedt u het bos op eigen risico. Het domein kan tijdelijk ontoegankelijk zijn omwille van overstroming, jacht of het vellen van bomen. In dit geval zal een
waarschuwingsbord u in kennis stellen.
De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.
Een geleide boswandeling? Dat kan! Neem contact op met ons om de nodige afspraken te maken. Doortocht voor wandelverenigingen dient steeds vooraf aangevraagd te worden.

Legende
bewegwijzerde wandelroute (1,6 km)
vrij toegankelijke wegen voor
voetgangers

Geschiedenis
Welkom op het domein van het
Diocesaan Dienstenhuis Groenhove, een
bosrijk gebied van 32ha, midden in
Groenhovebos (100ha). In 1867 laat
rentenier Richard Vande Walle uit
Brugge hier ‘Le château de Groenhove’
bouwen. Na jarenlange dienst als jachtpaviljoen wordt het
tijdens WOI door de Duitsers gebruikt als hospitaal. In het bos
komt een opslagplaats voor munitie. Tijdens WOII zijn er zelfs
plannen om vanuit Groenhovebos V-1 raketten richting Londen
te laten vertrekken maar de geallieerden rukken te snel op
waarop de Duitsers hun werkplaats laten ontploffen opdat de
fabricagegeheimen niet in verkeerde handen zouden vallen. Het
kasteel is ondertussen jaren onbewoond en heeft door de Duitse
bezetting veel schade opgelopen. In de jaren ’46-’49 wordt het
door een groep kunstenaars als atelier gebruikt. Wanneer de
erfgenaam van Richard Vande Walle (Maurice Vande Walle)
overlijdt, erven zijn kinderen het domein. In 1949 wordt het
kasteel gesloopt, waarna drie dochters, die kloosterlingen zijn,
hun erfdeel aan Bisdom Brugge schenken. Er wordt besloten om
een groot centrum te bouwen voor vrouwelijke religieuzen,
genaamd ‘Virgo Fidelis’ (de trouwe maagd). Architect Arthur
Degeyter staat in voor de bouw van het hele complex. Typische
jaren ’50 architectuur, opvallend in zijn soberheid.
De kloosterzusters van Bisdom Brugge
kwamen hier om te genieten van een
weekje vakantie. Op zomerse dagen
kon je hen in hun lange habijten achter
een tennisbal aan zien rennen. Ze
speelden basketbal of volleybal en
probeerden op die manier de
samenhorigheid tussen de zusters van de
verschillende congregaties te
bevorderen. Er was een groot
openluchtzwembad (zie ‘Zwemdok’ op
de kaart) en een roeivijver waar
jaarlijks grote roeiwedstrijden op
werden gehouden. Wanneer er een
zuster verdronk was het snel gedaan
met het zwembad en veranderde het
algauw in een zwemparadijs voor
kikkers. Naast sport was er ook een
ontspanningspark met draaimolens en glijbanen, ‘het
Bellewaerde van de Heilige Maagd’.
Vandaag is het domein toegankelijk voor iedereen. Kom gerust
even binnen in het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove en
aanschouw Degeyters meesterwerk. Brand een kaarsje in de
indrukwekkende Grote Kapel, geniet van een gratis
kunsttentoonstelling of bezoek het restaurant-cafetaria De
Groene Specht.
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Wandelbos
Diocesaan Dienstenhuis
Groenhove
Diocesaan Dienstenhuis Groenhove
huis van bezinning ● restaurant ● cafetaria ● wandelbos ● zaalverhuur met
catering ● overnachting ● gratis kunsttentoonstellingen

050/74 56 00
BOSDREEF 5
8820 TORHOUT
www.groenhove. net
groenhove@groenhove.net
onthaal: ma.-vr. 8.00-12.00u. en 13.00-17.00u.

Restaurant - cafetaria
De Groene Specht
Van ma. - vr. heerlijke dagschotels te verkrijgen van
11.30-13.00u. Verse soep, hoofdgerecht en dessert
voor €15,00 (-12 jaar € 9,00).
Daarna van harte welkom in de cafetaria
voor een verfrissing en een lekker stuk taart
of een ijscoupe, een heerlijke pannenkoek of wafel…
Elke dag open van 13.30-17.00u.,
op zondag tot 18.00u. (winteruur tot 17.00u.),
zaterdag gesloten.

Ontdek de unieke flora en fauna
en ervaar de rust en stilte
in dit ongerept stukje natuur

