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MERKWAARDIGE OORLOGSSITES

Site 2 - Gewonden klampen zich vast  
aan het leven in de villa Kraenepoel

Tijdens de oorlog werden kasteel Loveld (gebouwd 
in 1912) en villa Kraenepoel door Duitsers opgeëist. 
Vaak werden daar officieren ingekwartierd, maar 
ook legereenheden op doorgang of op rust. Beide 
verblijven lagen in het Loveld. Dit uitgestrekte en 
vrijwel onbewoonde bosgebied was bijzonder 
geschikt om jonge rekruten op te leiden. De 
opleidingseenheden of Feldrekrutendepots legden 

er oefenterreinen en schietstanden voor geweren en machinegeweren aan. 

Tijdens het geallieerde eindoffensief trokken de Duitsers zich terug en op 19 oktober werd 
Aalter bevrijd door Belgische eenheden. De Duitse troepen boden nog felle weerstand aan 
het Schipdonkkanaal, waarbij heel wat Belgische doden en gewonden vielen. In Aalter werden 
veldhospitalen ingericht om deze gewonden te verzorgen. In de villa Kraenepoel werd een Poste 
Chirurgical Avancé (PCA) opgericht, waar gewonden de eerste zorgen kregen. Vandaar werden ze 
verder naar de St.-Antoniuskliniek te Aalter en naar een veldhospitaal onder tenten aan het station 
te Maria-Aalter overgebracht voor verdere verzorging.

Site 3 - Opvang van gewonden in oorlogstijd

Het St.-Antoniusgesticht werd in 1896 oorspronkelijk 
opgericht om bejaarden op te vangen. Het aantal 
bejaarden nam met de jaren toe en in 1913 werd het 
tehuis uitgebreid met een kliniek. Op het eind van de 
oorlog speelde deze kliniek een belangrijke rol bij de 
verzorging van gewonde Belgische soldaten.

 
Aalter lag immers in de tweede linie als eind oktober 
en begin november 1918 nog hevig gevochten werd 

aan het Schipdonkkanaal in de sector Hansbeke, Landegem, Merendree. Soldaten en burgers die 
gewond raakten in het operatiegebied werden voor eerste verzorging overgebracht naar de villa 
Kraenepoel en daarna naar onder andere de St.-Antoniuskliniek in de Lostraat in Aalter.

Waar oorspronkelijk de oorlogsgebeurtenissen en de heldencultus centraal stonden in de 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog, wordt vandaag meer aandacht besteed aan de weerslag 
op de samenleving, zoals de druk van de bezetting, de voedseltekorten, de impact op de economie 
en het sociale leven. , en tenslotte ook de vele slachtoffers, doden en wonden, die een oorlog met 
zich brengt.

De verslagen en dagboeken van dokters en verpleegsters onthullen, véél meer dan de naakte cijfers 
over aantallen doden en gewonden, de werkelijke ellende en gruwel van de oorlog en bieden een 
goed beeld van wat zich in deze hospitalen afspeelde.

Site 4 - Herdenkingsmonument Aalterse 
oorlogsslachtoffers

In 1919 werd op het pleintje naast de kerk een 
herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de 
Eerste Wereldoorlog opgericht. De namen van 38 
militairen en 26 burgers staan in de steen gebeiteld. 
Datzelfde jaar greep onder grote belangstelling ook 
de eerste herdenkingsplechtigheid van de “Grote 
Oorlog” plaats op de Markt van Aalter. 

Site 5 - Het dorpscentrum met de Markt en de kerk

In oktober 1914 was de Markt van Aalter het toneel 
voor terugtrekkende Belgische, Franse en Britse 
soldaten op weg naar de Westhoek. Deze hadden 
aan de Schelde te Melle en Gontrode nabij Gent de 
opmars van Duitse eenheden vertraagd, om zo de 
aftocht van het Belgisch leger naar de IJzervlakte 
mogelijk te maken. Vanaf 13 oktober waren het Duitse 
troepen die in lange colonnes door Aalter trokken, op 
weg naar de kust en de Westhoek. 

In 1918 eisten de Duitsers bij hun terugtrekking alle mannen tussen 14 en 60 jaar op. Ze moesten 
op 3 oktober om 8 uur verzamelen op de Markt, waarna een peloton Duitsers alle toegangen 
tot de Markt afsloot. De groep trok over Bellem, Hansbeke en Merendree naar Gent en belandde 
uiteindelijk in Lokeren, om daar te blijven tot de Wapenstilstand. Op 12 november kwamen ze, na 
41 dagen ontbering, terug in Aalter. Voor 10 mannen die dit niet overleefden werd in Lokeren een 
monument opgericht.

Op 18 oktober 1918 vernielden terugtrekkende Duitse troepen de kerktoren, om te beletten dat 
de geallieerden deze zouden gebruiken als uitkijkpost. De kerk werd zwaar beschadigd door 
de explosie, alsook verschillende gebouwen op de Markt.   Op 19 oktober werd Aalter na korte 
gevechten bevrijd en trokken de Duitsers zich terug achter het Schipdonkkanaal. Tijdens de 
gevechten om deze Duitse stellingen te veroveren, werden nog heel wat Belgische soldaten en 
burgers gewond of gedood.

Site 1 - Bellem als landelijk dorp in de Grooten Oorlog

In september 1914 trokken talloze vluchtelingen 
uit het binnenland door Bellem. Ze werden vanaf 8 
oktober gevolgd door Belgische eenheden op 
weg naar de IJzervlakte. Ondertussen vertraagden 
Belgische, Franse en Britse troepen in Melle de Duitse 
opmars en op 11 oktober trokken ook deze troepen 
zich terug over Gent naar Bellem en Aalter.

Op 12 oktober in de vroege ochtend kwam de 
Brigade Franse marine fuseliers in Aalter aan, waar ze voedsel en drank kregen en konden uitrusten. 
Daarna vertrokken ze over Ruislede en Tielt naar Diksmuide. Ze werden gevolgd door eenheden van 
de 7de Britse Divisie, die overnachtten in Bellem en de dag erop naar Ieper vertrokken. Belgische 
cavalerietroepen vormden de achterhoede.

Daags nadien verschenen Duitse soldaten in Bellem, waarna dagenlang colonnes soldaten, 
artilleriestukken en wagens vol materiaal door het dorp trokken. Kastelen, scholen, boerderijen 
en woningen werden ingenomen en voedsel en drank werden opgeëist. Leegstaande woningen 
werden geplunderd. Voor de inwoners van Bellem startte een vier jaren durende zware bezetting.
Het station van Bellem speelde een belangrijke rol in de bevoorrading van het front en Duitse 
soldaten kregen in de omgeving hun opleiding of brachten in de streek hun rustperiodes door. 
Landbouwproducten, metalen, wol en andere goederen werden opgeëist door de Duitsers. De 
Duitse legerleiding eistte ook Zivil Arbeiter op, om wegen en spoorwegen aan te leggen en te 
onderhouden.

Site 6 - Het erepark voor gesneuvelde soldaten

Op het kerkhof te Aalter zijn in het erepark de graven 
van 62 gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog 
te vinden. Het merendeel van hen sneuvelde 
einde oktober en begin november 1918, toen de 
Duitsers de opmars van geallieerde troepen aan het 
Schipdonkkanaal wilden tegenhouden.

Het gaat vooral om Belgische soldaten van de 9de 
en 10de Infanterie Divisie, die gedood of gewond 

raakten tijdens de zware gevechten toen de Belgen poogden het kanaal over te steken.

De gewonden werden overgebracht naar de verbandpost aan de Kraenepoel, of naar het 
veldhospitaal dat ingericht was in tenten aan het station van St.-Maria-Aalter. Velen overleden er 
aan hun verwondingen, waaronder ook 13 Duitse soldaten. Deze laatsten werden midden jaren ’50 
overgebracht naar de Duitse begraafplaats “Menen Wald” te Menen.

Deze oorlogsslachtoffers waren tussen de 20 en 30 jaar oud.
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Op 12 april 1915 werd 
de Duitse Zeppelin LZ35 
beschoten tijdens een 
vlucht over het front.  
Het luchtschip raakte 
beschadigd en stortte na 
een mislukte noodlanding 
op 13 april neer nabij 
Stratem.

HEEMKUNDIGE KRING
ARTHUR VERHOUSTRAETE

WSV DE LACHENDE 
WANDELAARS - 

AALTER

Beste wandelaar,

Graag verwelkomen we u vandaag in Aalter.  We drukken de hoop uit dat u er een 
aangename dag zal doorbrengen, waarbij u niet alleen door een schitterend landschap 
zal stappen, maar ook het oorlogsverleden van de streek zal kunnen ontdekken.

Dag op dag honderd jaar geleden was dit wel anders.  Heel Europa roerde de 
oorlogstrom en het oorlogsgeweld kwam hier in de oktoberdagen van 1914 akelig 
dichtbij.  De bevolking zag tienduizenden Belgische, Franse en Britse soldaten, 
waaronder de Brigade Franse Marinefuseliers, voorbijtrekken op hun weg naar de 
IJzervlakte en in hun spoor volgden de Duitse troepen.  Dat dit de voorbode was van 
vier jaren harde Duitse bezetting, konden op dat ogenblik weinigen vermoeden.

Deze bezetting woog zwaar op de bevolking, niet in het minst door de beperkte 
bewegingsvrijheid en door de Duitse vorderingen, die de bestaansmiddelen fel 
inperkten.  We hopen tijdens de wandeling met beelden en teksten aan te tonen wat 
dit voor de streek betekende.
 
We wensen u alvast een aangename en leerrijke wandeldag toe.  

Zeer genegen,

Patrick Hoste François Crepain
Burgemeester wnd. van Aalter Voorzitter van het Organisatiecomité

WANDELPARCOURS 12 – 15 – 20  KM

We nemen nu links de Bellemstraat en vervolgens ter hoogte van de bocht links de 
wegel Dr Bockaert die ons naar Oostergem leidt, die we volgen tot op het einde, waarna 
we links weer de Bellemstraat nemen. Voor de spoorwegovergang slaan we rechtsaf in 
de Korte Kave en volgen deze tot op het einde, waar we in de Ommegangstraat komen 
en die we naar rechts volgen om dan onmiddellijk links de Parkstraat te nemen. Op het 
einde van deze straat slaan we rechtsaf in de Vijverstraat, waar we na honderd links 
afslaan om in de Schoolstraat te komen, die volgen we naar links, om daarna rechts 
de Bellemdorpweg te nemen. Hier vinden we een rustpunt in de Gemeentezaal op 5,2 
Km.

Hier splitsen zich de routes.

WANDELPARCOURS 15 - 20 KM IN BELLEM

In Bellem gaan we rechts verder door het dorp en vervolgens links in de Bellemdorpweg 
en daarna rechts in de Nieuwstraat.  We volgen deze tot op het einde en gaan er 
rechtdoor in Ter Goedingen, die we naar links volgen.  Vervolgens nemen we rechtdoor 
de voetweg die ons naar de Museumstraat leidt, die we rechts volgen om zo op de 
Vaart Zuid te komen.  Deze volgen we naar rechts.

Het wandelparcours 15 Km slaat aan de Spildoorn rechts af en we volgen deze tot op 
het kruispunt met de Mariahovelaan, die we naar rechts volgen.  Deze brengt ons via 
de Bellemdorpweg naar het rustpunt in de Gemeentezaal op 4,1 Km.

Het wandelparcours 20 Km gaat rechtdoor langs vaart Zuid en we nemen aan de brug 
rechts de Vaartstraat om aansluitend rechts het wegje voor Martens te nemen dat we 
verder volgen om naar de Warandestraat geleid te worden, die we rechts inslaan.  Net 
voor de bocht volgen we links een afslag van de Warandestraat tot op het einde, waar 
we verder naar rechts de spoorweg volgen om zo weer in de Warandestraat te komen.  
We volgen deze rechtdoor tot in de Mariahovelaan (we vinden hier oorlogssite nr 1) om 
zo via de Bellemdorpweg naar  het rustpunt in de Gemeentezaal op 8,2 Km geleid te 
worden.

WANDELPARCOURS  12 - 15 - 20 KM VAN BELLEM TOT O.C. KERKEM

We verlaten de Gemeentezaal en gaan rechts door het dorp en slaan rechtsaf in de 
Lotenhullestraat.  We gaan over de spoorweg tot voorbij de vijver Kranepoel (we vinden 
hier oorlogssite nr 2) en nemen daarna rechts het Kranepoelpad en vervolgens links de 
Rostynedreef.  We stappen daarna rechts in de Langendamdreef en vervolgens links in 
de Lovelddreef.  Op het einde nemen we dan rechts de Lostraat en vervolgens links de 
wegel die ons naar het rustpunt in O.C. Kerkem brengt, waar de wandelaars van het 6 
KM parcours ons opwachten.

We starten aan het Sportcentrum in de Lindestraat en er worden vier parcours van 
respectievelijk 6, 12 ,15  en 20 KM aangeboden.  De 6 en 12 KM zijn toegankelijk voor 
rolwagens.

GEMEENSCHAPPELIJK PARCOURS

We verlaten het Sportcentrum en nemen rechts de Lindestraat en vervolgens de 
Brouwerijstraat tot ter hoogte van de Markt, waar we linksaf de Sint-Gerolflaan 
nemen.  Na een honderdtal meter slaan we rechts de Dwarsstraat in en dan links 
de Stationstraat, die we volgen tot aan de eerste straat rechts.  We nemen hier de 
Boomgaardstraat en stappen ter hoogte van het Hof van Praet over het brugje dat ons 
naar de Hagepreekstraat leidt, die we rechts volgen tot aan de Bellemstraat.  
Hier splitsen zich de routes.

WANDELPARCOURS  6 KM

We nemen nu links de Bellemstraat en vervolgens links de Vrijhofstraat om aan het 
kruispunt rechtdoor de Loveldlaan te volgen tot op het einde. Daar nemen we rechts 
de Lovelddreef en op het einde daarvan volgen we rechts de Lostraat. We nemen 
vervolgens links de wegel die ons naar het rustpunt in O.C. Kerkem brengt op 4 Km.    

BESCHRIJVING VAN HET WANDELPARCOURS
GEMEENSCHAPPELIJK PARCOURS  6 - 12 - 15 - 20 KM

VAN O.C. KERKEM TOT EINDE

Vanaf O.C. Kerkem volgen we eerst rechts en daarna links de Rerum Novarumstraat 
en vervolgens Kerkem.  Op het einde van deze straat volgen we links de Lostraat 
(we vinden hier oorlogssite nr 3) en daarna links de Biesenkerkweg.  We gaan eerst 
rechts (we vinden hier oorlogssite nr 4) en daarna links rond de kerk (we vinden hier 
oorlogssite nr 5) en nemen weer de Biesemkerkweg door het kerkhof (we vinden 
hier oorlogssite Nr 6).  We volgen aansluitend de Knokkeweg en vanaf de rotonde de 
Brouwerijstraat en daarna de Lindestraat, om zo na 2,1 KM weer in ons vertrekpunt in 
het Sportcentrum aan te komen. 
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