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Site 5 - Stadhuis

In september 1914 loopt de Duitse opmars 
vast aan de Marne en het front ontwikkelt 
zich naar de Noordzee. Het Belgisch leger te 
Antwerpen riskeert afgesneden te worden 
van de geallieerden en trekt zich vanaf 6 
oktober terug naar de IJzer. Op 16 oktober 
vallen de Duitsers de Belgische IJzerstellingen 
aan en op 22 oktober breken ze door. Enkel de 
onderwaterzetting van de IJzervlakte kan hen 
tegenhouden.

Site 6 - Standbeeld Jacques de Dixmude

Eenmaal de Duitsers vast zitten door de 
onderwaterzetting, zetten ze alles op alles 
om bruggenhoofd Diksmuide te veroveren. 
De stad wordt hardnekkig verdedigd door 
de Franse marinefuseliers en door Belgische 
regimenten onder bevel van Kolonel Jacques. 
Pas op 10 november veroveren de Duitsers de 
stad na een verrassingsaanval.  Het standbeeld 
wordt op 7 september 1930 onthuld door 
kroonprins Leopold.

Site 7 - Spoorweg

De spoorverbinding met brug over de IJzer te 
Diksmuide is strategisch voor de evacuatie van 
het Belgisch leger. Wanneer de marinefuseliers 
op 15 oktober in de stad aankomen, ligt het 
station van Diksmuide vol gewonden en 
verlaten de inwoners de stad met de laatste 
treinen. Op 16 oktober lanceren de Duitsers 
daarom een locomotief in volle vaart naar 
Diksmuide om een ontsporing in het station 
te veroorzaken en het spoor te versperren.

Site 8 - Stellingen aan het kerkhof

De marinefuseliers graven zich in rondom 
de stad. Nabij de oude begraafplaats langs 
de weg naar Woumen en worden er hevig 
bestookt door Duitse artillerie vanuit Esen. 
Wanneer de Duitsers op 10 november 
Diksmuide veroveren bouwen ze de Franse 
stellingen verder uit tot een verdedigingslinie.

Site 9 - Vrijheidsplein

De Sint-Niklaaskerk dateert uit de 14de eeuw. 
Als Diksmuide op 20 oktober onder zwaar 
Duits vuur ligt, vormt de kerktoren een ideaal 
mikpunt. De kerk en haar historisch erfgoed 
worden door deze beschietingen volledig 
verwoest. Zij wordt tussen 1923 en 1925 
heropgebouwd door de Brugse architect 
Vierin.

Site 10 - Duitse artillerie aan Boterdijk

Vanaf 20 oktober wordt Diksmuide wekenlang 
zwaar beschoten. De Duitsers stellen hun 
kanonnen rondom de stad op, ondermeer in 
Beerst, Vladslo, Esen en Woumen. Ook vanuit 
de velden ten noorden van de Boterdijk 
wordt het centrum van Diksmuide onder vuur 
genomen.

Site 11 - Duits pionierspark Einsdijk

De Duitsers hebben grote hoeveelheden 
beton, kiezel en cement nodig voor hun 
stellingen aan de IJzer. Aan de Einsdijk 
in Vladslo wordt daarom de Kückshaven 
ingericht, waar opgeëiste arbeiders versterkte 
betonblokken vervaardigen. Dit materiaal 
wordt per boot via de Handzamevaart naar 
Diksmuide gebracht en dan verder met 
smalspoorwagentjes tot op het front.

Site 12 - Brouwerij De Dolle Brouwers

Esen wordt op 20 oktober ingenomen en de 
bevolking zoekt haar toevlucht in de kelders 
van de brouwerij. De Duitsers gebruiken 
daarop gedurende vier weken de brouwerij, de 
boerderij en het brouwershuis als gevangenis 
voor 460 inwoners. Wanneer wapens 
gevonden worden bij de burgemeester, 
bedreigen de Duitsers de gevangenen met de 
dood en gevel ze bevel de Sint-Pieterskerk en 
het station in brand te steken.

Site 13 - Kerk van Esen

De kerk van Esen wordt op 20 oktober als 
wraak door de Duitsers in brand gestoken. 
Ze doden daarbij ook bijna 50 onschuldige 
burgers, waarvan de namen vermeld zijn op 
het H. Hartmonument rechts van het kerkhof. 
Op ditzelfde kerkhof bevindt zich ook het graf 
van dokter Chastaing.

Site 14 - Graf van dokter Chastaing

De Franse legerarts Félix Chastang dient te 
Diksmuide bij de Franse Marinefuseliers. 
Op 10 november wordt hij door de Duitsers 
gevangen genomen in zijn hulppost langs de 
Esenweg. Als krijgsgevangene  verzorgt  hij  
zowel Franse als Duitse gewonden en op 11 
november wordt hij daarbij  door een Franse 
obus getroffen.  Hij wordt door de Duitsers 
met militaire eer begraven te Esen.

Site 15 - Eessener Stellung

Op de “Rug van Westrozebeke” bouwden de 
Duitsers nabij Esen een verdedigingsstelling 
uit, die verder in de richting van Klerken liep 
en aansloot op de Flandern II stellung. Deze 
Eessener Stellung bestond hoofdzakelijk uit 
bunkers met mitrailleursnesten en had de 
faam een rustige stelling te zijn. Tussen deze 
stelling en het centrum van Diksmuide werden 
verschillende bunkers gebouwd.

Site 16 - Kapel OLV ter Hulpe

In de aanloop naar de Slag om Diksmuide 
vestigt eerst de Franse admiraal Ronarc’h en 
daarna de Belgische generaal Scheere zijn 
hoofdkwartier in de kapel OLV Ter Hulpe. 
Wanneer Esen op 20 oktober door de Duitsers 
wordt ingenomen, plaatsen deze daar 4 zware 
kanonnen en 3 mitrailleurs om de stad te 
bombarderen. De kapel wordt om die reden in 
de loop van de oorlog zwaar beschadigd door 
de Belgische artillerie.
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Beste wandelaar,

Graag verwelkomen we u vandaag in Diksmuide. We drukken de hoop uit dat u er 
een aangename dag zal doorbrengen, waarbij u niet alleen door een schitterend 
polderlandschap 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 eerste oktoberdagen van 1914 akelig dichtbij. 
De bevolking zag tienduizenden Belgische en Franse soldaten, waaronder de Brigade 
Franse Marinefuseliers, aankomen in de IJzervlakte en in hun spoor volgden de Duitse 
troepen, die niet alleen het begin van de vier weken durende Slag om Diksmuide 
aankondigden, maar ook de voorbode waren van vier jaren stellingenoorlog, die in de 
IJzerstreek diepe wonden sloeg.

De stad Diksmuide werd daarbij als het ware tot puin vermalen door de oorlogsmachine,  
zodat de bevolking de stad moest ontvluchten. Na de bevrijding volgde dan ook de  
ontzaglijke taak om vanuit het troosteloze puin niet alleen de stad, maar ook een 
nieuw leven op te bouwen. 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,

Lies Laridon François Crepain
Burgemeester van Diksmuide Voorzitter van het Organisatiecomité

Vrouwstraat en tenslotte rechtdoor in de Fabriekstraat, om zo op de Woumenweg te 
komen.  Deze oversteken en naar rechts volgen en links in de Tuinwijk afslaan (oorlogssite 
nr 8).  Op het einde rechts de Rijkswachtstraat nemen en  daarna links de Grasstraat 
langs het sportveld volgen.  Dan links de Vlaslaan, nogmaals links de Graanstraat en 
vervolgens rechts de Korenstraat nemen, die ons op een pad door de woonwijk brengt.  
De Esenweg naar links volgen, rechtdoor over de spoorwegovergang, en dan rechts  in 
de Admiraal Ronarc’hstraat.  Aan de Grote Markt linksaf naar het stadhuis (oorlogssite nr 
5) en tot aan het standbeeld van Generaal Jacques de Dixmude (oorlogssite nr 6) stappen.  
Aan de Boterhalle eindigt dan de wandeling.

PARCOURS  10,7 KM (Rode route)

Aan de Boterhalle naar rechts op de Grote Markt en linksaf in de De Breyne Peelaertstraat.  
Dan via het Vrijheidsplein (oorlogssite nr 9)  naar de Beerstbrug (oorlogssite nr 2).   Van-af daar 
rechtdoor de Oostendestraat verderop rechts de Handzamedijk, dan deze rechtdoor 
volgen over de  Boterdijk (oorlogssite nr 10) en de Einsdijkstraat (oorlogssite nr 11), om daarna 
rechts de brug over de Handzamevaart te nemen.  Vanaf daar een veldweg volgen 
en daarna rechtdoor de Wagestraat.  Na de spoorovergang rechtdoor de Warestraat 
volgen.  De Roeselarestraat dwarsen en rechtdoor de Kruisstraat volgen.  Daarna rechts 
de Maagdhoek en nogmaals rechts een wandelpad tot aan het Esenplein (oorlogssite 
nr 12).  Rechts in de Roeselarestraat vinden we de RUSTPOST.  Na de rustpost volgen 
we de Roeselarestraat langs de kerk van Esen (oorlogssite nr 13 en nr 14) en nemen dan 
rechts de Kapelhoekstraat (oorlogssite nr 15) en op het einde rechts de Esenweg (oorlogssite 
nr 16) tot aan de spoorovergang waar we rechtdoor gaan en dan rechts de Admiraal 
Ronarc’hstraat volgen.  Op de Grote Markt linksaf naar het stadhuis (oorlogssite nr 5) en 
vervolgens tot aan het standbeeld van Generaal Jacques de Dixmude (oorlogssite nr 6).  
Aan de Boterhalle eindigt de wandeling.

PARCOURS  18 KM (Niet op kaart)

Het parcours van de 10,7 KM volgen tot aan de RUSTPOST TE ESEN vanaf daar de 
Roeselarestraat nemen.  Daarna rechtsaf in de Kruisstraat en links in de Maagdhoek 
tot aan de Roeselarestraat.  Deze kort naar rechts volgen en dan onmiddellijk rechts 
afslaan in de Veldstraat.  Deze volgen en dan rechts de Maalderijstraat nemen.  Op 
het einde links de Hoge-Kamstraat en dan links de Kattestraat.  Op het einde van de 
Kattestraat  linksaf de Steenstraat en nogmaals links de Schoorlingstraat om daarna 
de Roeselarestraat te dwarsen.  Hier rechtdoor in de Hooiweg tot aan het wandelpad 
naast spoorweg en dit pad linksaf naast spoorweg volgen.  Daarna linksaf de Warestraat 
nemen en volgen over de spoorwegovergang.  Aan de Roeselarestraat rechts afslaan 
en  volgen tot aan de RUSTPOST.  Vanaf daar weer het parcours van de 10,7 KM volgen.

Start- en aankomstplaats voor alle afstanden is de Boterhalle op de Grote Markt. 

PARCOURS  3,3 KM (Blauwe route)

Aan de Boterhalle naar rechts op de Grote Markt.  De Admiraal Ronarc’hstraat 
dwarsen en rechtdoor de Stationstraat nemen.  Daarna via het wandelpad door 
het Stadspark tot bij het monument van de Brigade Ronarc’h (oorlogssite nr 1).  Verder 
stappen langs het zwembad en  links de Laure Fredericqlaan en vervolgens rechts 
het Ellesmerepad nemen.  Dan links de Finnentropstraat en aansluitend rechtdoor 
de  Grauwe Broederstraat.  Voorbij de Sportzaal Atheneum links het Atheneumpad, 
over de brug aan Handzamevaart, en daarna links de Handzamedijk volgen tot aan de 
Oostendestraat, en daar links afslaan.  Aan de Beerstbrug (oorlogssite nr 2) rechts de Grote 
Dijk en iets verderop links de Appelmarktbrug nemen naar de Vismarkt (oorlogssite nr 3). 
Van de Vismarkt terugkeren over de Appelmarktbrug en het Begijnhof binnenstappen 
(oorlogssite nr 4).  Daarna terugkeren naar de Kleine Dijk en die volgen naar rechts tot aan 
Club 4AD.  Hier rechtdoor de  Vaartstraat volgen tot aan het Italiëplein en daar links 
de Generaal Baron Jacquesstraat nemen.  Dan links de Wilgendijk, vervolgens rechts 
de Kiekenstraat en zo terug naar de Grote Markt en daar links tot aan het Stadhuis 
(oorlogssite nr 5) en tot aan het standbeeld van Generaal Jacques de Dixmude (oorlogssite nr 
6) stappen.  Aan de Boterhalle eindigt de wandeling.

PARCOURS  4,4 KM (Groene route)

Aan de Boterhalle naar links op de Grote Markt en dan links de  Reuzemolenstraat 
nemen.  De IJzerlaan oversteken en volgen naar rechts tot in de Willem Telllaan, en 
daarna rechts de Tulpenlaan, links de Begonialaan, rechts de Sint-Sebastiaanlaan en 
tenslotte links Heernisse nemen.  Onder het spoorwegviaduct stappen (oorlogssite nr 7). 
Daarna rechtdoor over de rotonde en dan links de Diamantstraat, nogmaals links de O.L. 

BESCHRIJVING VAN HET WANDELPARCOURS

Site 1 - Monument voor de Fusiliers marins

In augustus 1914 richt admiraal Ronarc’h 
de 6.500 man sterke Brigade des Fusiliers 
marins op. Ze krijgen op 9 en 10 oktober hun 
vuurdoop te Melle, waar ze met de Britten het 
terugtrekkend Belgisch Leger beschermen. 
Vanaf 14 oktober verdedigen ze Diksmuide, 
maar moeten de stad op 10 november na 
zware gevechten en met zware verliezen 
opgeven.  Het monument wordt opgericht in 
1963.

Site 2 - Handzamevaart en Beerstbrug

Via de Handzamevaart voeren de Duitsers per 
boot bevoorrading aan en evacueren ze ge-
wonden naar lazaretten bij Handzame.  Aan 
de Grote & de Kleine Dijk wordt het materiaal 
op smalspoorwagentjes geladen voor trans-
port naar de frontlijn.  De Beerstbrug over de 
Handzamevaart wordt sterk beschadigd, maar 
de Duitsers voeren herstellingen uit, want de 
brug is onmisbaar voor de bevoorrading en 
aanvoer van troepen over de weg. 

Site 3 - De Franse officiële marinschilders

Kunstschilder Charles Fouqueray (°1869) 
volgt de Brigade Marinefuseliers in België. Hij 
maakt in die periode gekleurde schetsen en 
tekeningen, vooral over de verdediging van 
Diksmuide.
Marie Détréé (° 1973) volgt vanaf 2010 in Saint-
Nazaire de bouw van het commandoschip 
DIXMUDE van de Franse Marine. Haar 
tekeningen bieden in een hedendaagse stijl 
een beeld van de bouw van het schip.

Site 4 - Begijnhof

Bij het begin van de oorlog verblijven in het 
17de eeuwse Begijnhof 5 begijntjes en 8 
lekenvrouwen. Na zware beschietingen  op 
19 en 23 oktober 1914 moeten de laatste 
bewoonsters hun huizen verlaten. Na de val 
van Diksmuide vernietigen vooral de zware 
beschietingen in 1917 verder het Begijnhof. 
Het Begijnhof wordt na de oorlog in zijn 
originele bouwstijl heropgebouwd, maar de 
begijnen keren er niet meer terug.
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