
 

 

De Provincie West-Vlaanderen heeft een nieuwe doorsteek gerealiseerd onder de 

Torhoutsesteenweg in Brugge, ter hoogte van de autosnelweg E40. Omwonenden, toeristen 

en recreanten hoeven daardoor de drukke N32 niet meer te kruisen tussen het Valkenbos 

dat deel uitmaakt van provinciedomein Tillegembos, en de stedelijke bossen Beisbroek en 

Tudor. Het pad werd in het voorjaar gerealiseerd en is nu opgeleverd. 

 

Fietsveilige doorsteek 

De Provincie kocht reeds in 2015 een strook grond aan langs de Torhoutsesteenweg om 

toegang te krijgen tot de doorsteek die onder de Torhoutsesteenweg en langs de E40 loopt. 

In overleg met Agentschap Wegen en Verkeer werd nu werk gemaakt van een onverhard en 

veilig fietspad, op voldoende afstand van de E40. Om het pad te realiseren moest ook een 

cabine van Proximus verplaatst worden.  

 

Kasteelbossen 

De realisatie van deze verbinding past binnen de werking rond de Kasteelbossen. Met deze 

samenwerking tussen gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de stad Brugge, Agentschap 

Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, Westtoer, het Regionaal Landschap Houtland 

en de Bosgroep Houtland wil de Provincie van de Kasteelbossen een mooi en aantrekkelijk 

geheel maken voor recreanten en bewoners. Bestaande wandelroutes zoals de 

Driekastelenwandelroute van Westtoer, zullen dan ook worden aangepast om de link tussen 

beide groenzones te versterken.  

 

De Provincie investeerde 71.979,50 euro in de realisatie van de veilige doorsteek onder de 

Torhoutsesteenweg. 

 

[www.kasteelbossen] 

Meer info voor pers (niet voor publicatie): 

voor interviews, quotes, beleidsvragen: 

gedeputeerde voor mobiliteit, Jurgen Vanlerberghe 

jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88 

voor andere vragen: 

dienst communicatie, Sandro Delaere 

sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 of 0497 72 31 84 
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Tillegembos en bossen Beisbroek en Tudor 



 

Dienst Communicatie 

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen. 
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/pers ]. 


