
Absoluut Uit

Treinlijn 62 werd vernietigd in 1944 en maakt sinds enkele jaren deel 
uit van het fietsnetwerk Westhoek Noord. In de roaring twenties speelde 
het traject een cruciale rol in het internationale luxetreinverkeer. Rijke 
Parijzenaars spoorden met de Paris-Côte Belge Pullman Express naar 
mondaine badplaatsen als Oostende en Knokke. Vanuit Oostende, dat 
toen nog internationale allure had, gingen adel, staatshoofden en rijken 
aan boord van treinen waarvan de uitzonderlijke elegantie nu nog tot 
de verbeelding spreekt: de Orient Express, de Oostende Wenen Express 
en de Oostende Sint-Petersburg Express. In het nabijgelegen Moere, 
het polderdorp waar ooit nog zanger Marvin Gaye resideerde, getuigt 
alleen nog het voormalige stationsgebouw in okerkleurige baksteen van 
dat glorieuze verleden. Irma en Jos Tomassen werden verliefd op deze 
uitzonderlijke plek en bezorgden het gebouw opnieuw de grandeur van 
weleer. Een met Japanse kersenbomen afgezoomde oprijlaan biedt toe-
gang tot het huis dat verscholen ligt in het groen. In een nieuwe vleu-
gel van de woning opende het koppel deze zomer hun gastenverblijf 
Spoor.62. De keuze van de naam lag gezien de historische context van 
hun woonomgeving voor de hand. Spoor.62 biedt twee gastenkamers. 
En net zoals de legendarische Pullmantreinen iconen werden van de 
elegante jaren twintig, stralen de kamers en aanpalende ruimtes pure 
verfijning uit. Designklassiekers zoals de ‘LCW Chair’ met koeienvel 
van Charles & Ray Eames, de chaise longue ‘LC4’ chaise longue van 
Le Corbusier en de ‘Tulip Table’ van Eero Saarinen kregen er een plek. 
Het koppel deed hiervoor een beroep op de Oostendse designspecialist 
Jansseune. Gecombineerd met de historische setting zorgen de zorgvul-
dig gekozen interieurstukken voor een uitzonderlijke sfeer. Beide ka-
mers zijn luxueus uitgerust: elektrisch verstelbare boxsprings, satijnen 
beddengoed en high speed wireless internet. Om maar enkele dingen 
te noemen. De bibliotheek biedt een ruim aanbod aan boeken, iPad, 
Kindle, een honesty bar en een selecte keuze aan fijne wijnen afkomstig 
van de lokale wijnhandelaar. Het uitgebreide ontbijt wordt geserveerd 
in de ontbijtruimte of op het terras met uitzicht op de tuin en het om-
liggende polderlandschap. spoor62.be. Vanaf 130 euro per nacht voor een 
tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen.

Logeren 
in een monumenT
B&B Spoor.62 in moere

Ooit stoomde er de legendarische Pullmann Express voorbij. 
Vandaag vormt het voormalige station van Moere in het Brugse 
Ommeland het decor voor een heerlijke b&b waar rust, discrete 
luxe en een historisch patrimonium elkaar omarmen. 

Een oude graansilo langs de vaart in Snaaskerke kreeg een herbestemming tot sau-
na- en wellnessruimte. Sileau is een publieke sauna met beperkte mogelijkheid voor 
privaatverhuur. Vanuit Spoor.62 kunt u er met de fiets naar toe. De tocht van zeven 
kilometer over het oude spoortraject doorkruist het mooie polderlandschap. Gasten 

van Spoor.62 krijgen € 2 korting. sileau.be.
Spoor.62 werkt samen met tweesterrenrestaurant Hertog Jan in Brugge. Gert De 
Mangeleer en Joachim Boudens zorgen er telkens weer voor een onvergetelijke gas-
tronomische belevenis. Alleen na voorafgaande reservatie (6 weken). hertog-jan.com.
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