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Langse de bekende Britse begraafplaats ‘Tyne Cot’.

Het onuitputtelijke geschiedenis
boek van de Frontroute
Omwille van zijn weidse polders in het noorden en zijn glooiende heuvels in het zuiden is
de Westhoek een prachtig landschap om door te fietsen. Maar een eeuw geleden waren die
polders en heuvels stuk voor stuk strategische plekken die het verloop van de Groote Oorlog
mee bepaalden. Onderweg zijn zoveel infoborden te lezen en musea te bezoeken dat het
echt zonde zou zijn om deze 100 km aan een hoog tempo af te haspelen.
Æ Tekst en foto’s Guido Vandroemme

De sluizen en de oorlog

De route start in Nieuwpoort-Bad, aan ‘De
Verzoening’. Twee imposante beelden staan op
het beginpunt van het Westelijk Front, waar
de IJzer in de zee uitmondt. Zij ontmoetten elkaar als vijanden aan het front, maar
gaan nu als vrienden met elkaar om. Langs
de havengeul trap ik richting NieuwpoortStad. Het kleine Kattesas net voor de Vismijn
speelde een niet onbelangrijke rol in de oorlog.
Via deze schutsluis werden de eerste pogingen ondernomen om de IJzervlakte onder
water te zetten, maar dat ging te traag. Via
het sluizencomplex ‘De Ganzepoot’ lukte dat
wel. In het Bezoekerscentrum Westfront kan
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je zien hoe dat verliep. Boven op het Koning
Albert I-monument heb je een prachtig uitzicht
op de omgeving en zijn talrijke waterlopen.

Frontzate

‘De Frontzate’ is een fietspad op de bedding
van de vroegere spoorweg tussen Nieuwpoort
en Diksmuide. Nadat ze hun posities langs de
IJzer moesten prijsgeven trokken de Belgische
soldaten zich in 2014 achter deze verhoogde
berm terug. Het gebied tussen de spoorweg en de rivier kwam onder water te staan.
Hier en daar zie je nog sporen van dugouts,
mitrailleurstellingen en bunkers.
In Ramskapelle werd hevig gevochten en een

Belgisch militair kerkhof getuigt daarvan. Het
voormalige stationnetje van het dorp werd
omgebouwd tot observatiepost. Een monument met drie verbroederende soldaten herinnert aan het spontane kerstbestand van 1914.

Watervogelparadijs

Ter hoogte van Pervijze verlaat ik de Frontzate
om naar de Schoorbakkebrug te fietsen.
Vroeger had het gehucht Schore een overzet
of ‘bak’ over de IJzer. Ook hier werd hevig
gestreden, net zoals bij de bocht van Tervate,
enkele kilometers verder. Daar slaagden Duitse
troepen er wel in om de rivier over te steken.
Na tevergeefse pogingen om dat ongedaan te

Willem Vermandere.
‘De Verzoening’, kunstwerk van
.
In een hoekje van de Menenpoort

maken trokken Belgen en Fransen zich terug
achter de spoorweglijn, waarna de tussenliggende vlakte onder water werd gezet.
Bij de afslag naar het dorpje Stuivenkenskerke
ligt het natuurgebied ‘Viconia Kleiputten’. Hier
won men de klei waarmee ze in Nieuwpoort
stenen bakten. Met rondom natte weiden,
sloten, rietkragen en hagen is het vandaag een
toevluchtsoord voor talrijke watervogels. Fiets
even de afslag voorbij voor een goed uitzicht
over het gebied. Dwars over de weg lopen nog
steeds de sporen waarlangs de klei naar boten
op de IJzer werd vervoerd.

uiteraard een herdenkingsmonument voor de
talloze gesneuvelde soldaten, maar werd al snel
een symbool van het streven naar politieke zelfstandigheid van Vlaanderen. Vanuit de panoramazaal kijk je bij helder weer tot de Franse
grens en de kust.

lingen van ervaren Britse en Franse soldaten
moesten aanvallen. In Poelkapelle valt op het
rondpunt meteen het metershoge standbeeld
voor de Franse vliegenier Georges Guynemer
op. Het was hier dat hij verdween, wellicht
neergeschoten door een vijandelijk vliegtuig.

Passchendaele

De naam herinnert aan
de piepjonge soldaten,
waaronder nogal wat
studenten, die een
gewisse dood tegemoet
marcheerden.

Dodengang en IJzertoren

Ook de voormalige kerktoren van het OnzeLieve-Vrouwehoekje in Oud-Stuivekenskerke
werd omgebouwd tot observatiepost. Via een
betonnen wenteltrap kan je nog steeds boven
op de ruïne de omgeving overschouwen. Een
oriëntatietafel maakt duidelijk waar je naar
kijkt. Naast heel wat gedenktekens staan er ook
verschillende picknicktafels op de site.
Het onverharde maar goed berijdbare
Stuivekenspad loopt met veel bochten door de
weiden terug naar de IJzer. In de verte tekent
de IJzertoren zich al tegen de horizon af. Aan
de rechterkant staan twee replica’s van petroleumtanks. De oorspronkelijke tanks werden
vroeg in de oorlog vernield, maar het bleef een
strategische plek van waaruit Duitse soldaten
de Belgische stellingen konden beschieten.
Een bezoekerscentrum vertelt het gruwelijke
verhaal van de loopgraaf die moest dienen om
het terrein opnieuw te veroveren, beter bekend
als de ‘Dodengang’.
In Diksmuide torent de imposante IJzertoren
hoog boven het vlakke landschap uit. Het is

Overloop van de
Noordvaart in
de Ganzenpoot.

Ieperboog

Steeds hetzelfde verhaal. Ook het
Driegrachtenpunt, waar de Ieperlee, het kanaal
Ieper-IJzer en de Martjevaart samenkomen,
was tijdens de oorlog een voorpost in de overstroomde IJzervlakte. Je merkt het niet meteen,
maar hier begint de tocht langs de ‘Ieperboog’,
door de Britten Ypres Salient genoemd, een
grote uitstulping van het front in de vorm van
een wijde boog rond Ieper. De heuvelruggen in
het landschap zijn stuk voor stuk strategische
plaatsen waar hard om gevochten werd. De
route zigzagt verder langs de oude frontlinie
en passeert het Studentenfriedhof, een Duitse
militaire begraafplaats. De naam herinnert aan
de piepjonge soldaten, waaronder nogal wat
studenten, die een gewisse dood tegemoet marcheerden toen ze bij Langemark mitrailleurstel-

De landbouwweggetjes lopen nu wat op en
neer en ik moet af en toe stevig op de trappers duwen. Maar gelegenheid genoeg om te
pauzeren, onder meer in Zonnebeke. Loop
zeker even tussen de lange rijen witte grafstenen van Tyne Cot, de grootste militaire
Commonwealth begraafplaats in Europa en de
belangrijkste herinnering aan de beruchte Slag
van Passendale. De naam komt van de gelijkenis tussen een gebouwtje dat daar stond en de
arbeidershuisjes – ‘cots’ in het Engels – langs de
rivier Tyne in het thuisland.
Op de Stroroute, een fietsroute in de bedding
van de vroegere spoorlijn 64 tussen Ieper
en Roeselare, passeer ik nog meer iconische
plekken zoals ‘Daring Crossing’ en ‘Thames
Farm’. Vlak bij het centrum van Zonnebeke
ligt het Passchendaele Memorial Park. Na een
bezoek aan het museum begrijp ik waarom het
woord ‘Passchendaele’ synoniem werd voor de
zinloosheid van de oorlog. Zet de fiets even
aan de kant want in het mooie park zijn nog
meer herinneringen aan de Groote Oorlog te
zien. Heel speciaal is de acht meter hoge houtsculptuur ‘Pou Maumahara’ ter herdenking
van de gesneuvelde Nieuw-Zeelandse Maori’s.
Het monument heeft twee kanten die zowel
Tumatauenga (oorlog) als Rongomaraeroa
(vrede) voorstellen.

De Belgische begraafplaats in Ramskapelle.
ering van de polders.
De Grote Beverdijkvaart, afwat

Stuivekenskerke
.
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ei.
Nog 50.000 beeldjes bij het grote
mark.
Het Studentenfriedhof in Lange

Aandenken aan
het kerstbest
and.

Coming World Remember Me

Op de heuvelrug rond Ieper ligt onder meer
het Polygoonbos, na de oorlog een kaal kraterveld met enkele boomstronken. De getallen in
Hill 62 en Hill 60 vertellen hoeveel meter deze
hoogtes boven de zeespiegel uitstaken. In het
Hill 62 Sanctuary Wood Museum kan je naast
uitrustingstukken en wapens ook bewaarde
loopgraven en ondergrondse constructies
bekijken. Maar vooral Hill 60 is een iconische
plaats. Beide legers groeven tunnels onder de
heuvel waarin mijnen tot ontploffing werden
gebracht. Deze gaven de heuvel zijn huidige
vorm met bulten en putten. Ook de Caterpillar
krater ligt vlakbij, al moet je daarvoor wel
150 m van de route afwijken.
Ondertussen ben ik in ‘De Palingbeek’ beland,
het grootste provinciale natuurdomein van WestVlaanderen. In dit bosrijke gebied staat het kunstwerk ‘Coming World Remember Me’. Van de
oorspronkelijke 600.000 handgemaakte beeldjes,
symbool voor de slachtoffers van WOI in België,
staan er nu nog 50.000 bij het grote ei. Bij het
paviljoen van ‘The Bluff ’ zet ik even mijn fiets
tegen een boom om naar de videobeelden over
de rol van deze bijzondere plaats te kijken. Ook
hier een verhaal van tunnels en mijnkraters. Van
de oorspronkelijke heuvel bleef maar weinig over.

Kerstbestand

samen de ‘Messines Ridge’, de zuidelijke heuvelkam van de Ieperboog. Ook hier woedde een
verbeten tunneloorlog. Enkele van de kraters
zijn nog zichtbaar in het landschap. Net vóór
de klim naar Mesen zie ik de toren van het
Ierse Vredespark. Bovenaan de helling ligt het
New Zealand Memorial Park. Hier hadden de
Duitsers stellingen die een goed zicht hadden
op de Britse troepenbewegingen in het lagergelegen landschap.

Na een bezoek aan
het museum begrijp
ik waarom het woord
‘Passchendaele’ synoniem
werd voor de zinloosheid
van de oorlog.
De tocht eindigt op het marktplein in Mesen.
Daar staat een beeld van een Nieuw-Zeelandse
soldaat, maar vooral een Britse en een Duitse
soldaat die elkaar de hand reiken over een
voetbal trekken de aandacht. Ook dit beeld
verwijst naar het bestand op Kerstavond
1914 waarbij soldaten uit beide kampen even
hun loopgraven verlieten om elkaar zonder
wapens te ontmoeten. Een onwezenlijk
moment van kleine vrede midden in de gruwel
van de Groote Oorlog.

Via Zillebeke vijver gaat het naar de vestingen
rond Ieper. Die werden na de oorlog gerestaureerd. Onder de Menenpoort weerklinkt
sinds 1928 elke avond de Last Post en ook ‘In
Flanders Fields’ op het grote marktplein is een
must-see. De route verlaat de
stad langs het vroegere kanaal
Ieper-Komen, een mislukte
poging om de heuvelrug ten
oosten van Ieper te doorkruisen.
Vandaag is het kanaal een lintvormig natuurdomein.
Wim Vandamme
Wijtschate en Mesen vormen
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PRAKTISCHE INFO

Route en bewegwijzering
Deze nieuwe icoonroute van 100 km voert
je van Nieuwpoort tot Mesen langs relicten en littekens van de Groote Oorlog én
langs enkele van de mooiste landschappen
en natuurgebieden van de Westhoek. De
Frontroute is goed bewegwijzerd. Alle info
over deze en andere icoonroutes vind je op
de lanceringskaart bij deze Op Weg en op
www.vlaanderenmetdefiets.be.
ONLINE

Begijnhof 19
8500 Kortrijk
De Caterpillar
krater in Zilleb
eke.
wim.1962.vandamme@gmail.com
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