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Site 5 - De gedenkplaat aan de Sint-Bavokerk

Op de voorgevel van de Sint-Bavokerk werd 
ter nagedachtenis van de slachtoffers uit 
Gontrode in Wereldoorlog I een gedenkplaat 
aangebracht.

Site 6 - Het kasteel “Ter Camere”

Het kasteel “Ter Camere” in de Kalverhagestraat 
was de woning van de toenmalige 
burgemeester van Melle. Vanaf het begin 
van de Duitse bezetting namen Duitse hoge 
legeroversten daar hun intrek.

Site 7 - De Blauwfabriek

Aan de Blauwfabriek en omgeving werd 
op 7 september 1914 zwaar gevochten 
tussen Duitsers en Belgen. Ook op 9 en 10 
oktober streden hier de Duitsers en de Franse 
vlootfuseliers, die de Belgische troepen waren 
ter hulp gesneld.

Site 8 - De Duitse begraafplaats

Op de Duitse begraafplaats aan de Brusselse 
Steenweg, op de hoek met de Beukendreef, 
werden de gesneuvelden van de slag van 7 
september 1914 ter aarde besteld.

Site 9 - De vernielde woningen

Kapotgeschoten woningen op de grens van 
Melle met Kwatrecht. In deze omgeving werd 
op 7 september, alsook op 9 en 10 oktober 
1914 hard strijd geleverd tegen de Duitse 
invaller.

Site 10 - De Twaalfhuizen

Zicht op de zogenaamde Twaalfhuizen in 
de huidige Collegebaan. Deze eenvoudige 
arbeiderswoningen werden op 7 september 
1914 in brand geschoten door de Duitsers om 
de Melse burgerbevolking te intimideren.

Site 11 - het College van de Paters Jozefieten

Foto van de Melse Ortskommandantur, 
genomen in 1916 aan de voorzijde van 
het College van de Paters Jozefieten. Deze 
onderwijsinstelling, met een in die tijd 
internationale uitstraling, werd geheel de 
oorlog bezet door Duitse troepen.

Site 12 - De brug over de Schelde

De uit 1868 daterende brug over de Schelde 
werd in oktober 1914 door de terugtrekkende 
Belgische troepen opgeblazen om de Duitse 
militaire opmars af te remmen. Enkele Melse 
inwoners bouwden naast de ruïnes een 
tijdelijke noodbrug voor de omwonenden.

Site 13 - De graven van de vlootfuseliers

Op 9 en 10 oktober 1914 sneuvelden te Melle 
negen Franse marinesoldaten. Ze werden 
begraven op de gemeentelijke begraafplaats. 
Al in 1916 werd in opdracht van het 
gemeentebestuur door de Melse beeldhouwer 
Jules Vits voor hen een eenvoudig 
herdenkingsmonument gerealiseerd op de 
begraafplaats.

Site 14 - De gedenkplaat aan de St-Martinuskerk

In 1920 werden op initiatief van het Melse 
gemeentebestuur twee herdenkingspanelen 
geplaatst aan de westergevel van de Sint-
Martinuskerk. Eén voor de Melse militaire en 
één voor de burgerlijke slachtoffers. Beide 
bronzen panelen werden gemaakt naar een 
ontwerp van de kunstenaar Jules Vits.

Site 15 - Het monument op het Gemeenteplein

Op 23 juni 1934 werd onder enorme 
belangstelling het monument ter ere van de 
te Melle gesneuvelde Franse vlootfuseliers 
plechtig onthuld. Het monument is een werk 
van de Schaarbeekse beeldhouwer Jules 
Bernaerts en de Ukkelse architect Willy van 
Hove.

Site 16 - De Brusselsesteenweg

Zicht op de voorgevel van het huis van de 
Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-1935). 
Achter dit huis had hij zijn atelier waar 
meerdere oorlogsmonumenten in de periode 
van het Interbellum vorm kregen en vandaag 
nog her en der in ons land zijn te bezichtigen.
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Beste wandelaar,

Graag verwelkomen we u vandaag in Melle.  We drukken daarbij de hoop uit dat u er een 
aangename dag zal doorbrengen, waarbij u niet alleen door een prachtig 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 oktober 1914 voor de tweede maal akelig dichtbij.  
De bevolking van Melle en Gontrode was daarbij getuige van de gevechten waarmee 
Franse en Britse troepen, waaronder de Brigade Franse Marinefuseliers, op 9 en 10 
oktober het optrekkende Duitse leger staande hielden, zodat het Belgisch leger veilig 
zijn aftocht naar de IJzervlakte kon aanvatten.  Dat deze gevechten de voorbode waren 
van vier jaren harde Duitse bezetting, konden op dat ogenblik weinigen vermoeden.

Deze bezetting trof de bevolking zwaar, niet alleen door de beperkte bewegingsvrijheid, 
maar ook door de Duitse vorderingen, die de bestaansmiddelen fel inperkten.  Ook 
de nabijheid van het Duitse vliegveld te Gontrode woog zwaar op de gemeente.  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,

Dirk De Maeseneer François Crepain
Burgemeester van Melle Voorzitter van het Organisatiecomité

de spoorlijn onder en komen zo op de Brusselsesteenweg (N9), die we oversteken om 
dan de Benedenstraat in te stappen. Op het einde daarvan nemen we links de Oude 
Heirbaan en zo komen we terug op de Brusselsesteenweg, die we rechts volgen tot 
aan de kruising met de Collegebaan. We volgen deze gekasseide straat en komen ter 
hoogte van het College van de Paters Jozefieten opnieuw op de Brusselsesteenweg, 
die we volgen tot aan de verkeerslichten, waar we rechtsaf de Pontstraat nemen tot 
we aan de Scheldedijk aankomen. Hier nemen we links het jaagpad langs de Schelde 
tot net vóór de Scheldebrug, waar we de voetweg links omhoog inslaan. Zo komen 
we op het Dorpsplein (links zien we de Sint-Martinuskerk en  rechts de gemeentelijke 
begraafplaats). Onze route loopt rechtdoor, de smalle Kerkstraat in, waarna we aan de 
verkeerslichten weer op de Brusselsesteenweg komen. We steken deze over en volgen 
de steenweg links tot aan de volgende verkeerslichten, ter hoogte van brouwerij 
Huyghe, waar we rechts de Geraardsbergsesteenweg volgen. We stappen onder de 
spoorwegbruggen en onmiddellijk daarna links de Kouterslag in tot aan de parking 
van het Gemeentelijk Sport- en Recreatieterrein, waar de wandeling eindigt.

GROTE WANDELING – 18 KM

We gaan onder het spoorwegviaduct door en nemen via de zebrapaden rechts de 
Kruisstraat. We nemen daarna de eerste straat links (de Lindestraat), die volgen we 
tot aan het kruispunt met de Gontrode Heirweg, waar we het kruispunt oversteken 
en schuin rechtdoor de Caritasstraat instappen. Rechts zien we de hoofdgebouwen 
van het Psychiatrisch Centrum Caritas, waarna we aan een rotonde komen, waar we 
rechtdoor de Heidestraat instappen en volgen tot we op een brede laan, de Scheldeweg, 
komen. Hier gaan we links even de baan op (voorzichtigheid is hier geboden) en na 
een korte afstand zien we aan onze rechterzijde twee landbouwwegen. We nemen de 
eerste, die gekend is als de Rechte Ree. Langs deze weg stappen we voorbij een bunker 
uit Wereldoorlog I. Op het einde gaan we links en komen we op de Kapellendries. 
Daar lopen we langs een kapelletje rechtdoor deze straat verder in en komen zo op 
de Geraardsbergsesteenweg, in het centrum van Gontrode. We lopen even links de 
Geraardsbergsesteenweg op en steken deze over ter hoogte van de Sint-Bavokerk, 
waar we de Watermolenstraat nemen en na enkele tientallen meters verder nemen 
we links de Vinkenslag, zo komen we in de Kalverhagestraat, we stappen deze rechts 
in, het draait wat verderop naar links, de autosnelweg E40 onder, rechts de spoorweg 
oversteken en zo verder de Kalverhagestraat met heel wat bochtig stappenwerk door 
tot we aan onze rechterzijde de kastelen ‘Ter Camere’ en ‘de Bueren ontwaren.

Merkpunt 6 op de kaart - Hier komen de kleine en grote wandeling samen. 

We volgen vanaf daar verder het traject van de kleine wandeling.

We starten aan de cafetaria van het Gemeentelijk Sport- en Recreatiedomein 
Kouterslag te Melle en gaan rechts naar de parking langs de spoorweg. Daar volgen we 
links de Kouterslag tot op de Geraardsbergsesteenweg, waar we de watertoren zien. 
We dwarsen deze steenweg en gaan rechtsaf onder de spoorwegbruggen, waarna we 
onmiddellijk links de Eikerwegel nemen (het eerste deel daarvan is een voetweg) tot 
aan het spoorwegstation van Melle.

Merkpunt 1 op de kaart - Hier splitsen zich de kleine en de grote wandeling.
 

KLEINE WANDELING – 9 KM

We gaan onder het spoorwegviaduct door en nemen links de Schauwegemstraat, die 
we verderop aan een T-kruising naar links blijven volgen tot op het einde, waar we 
de Geraardsbergsesteenweg oversteken en links onder de spoorwegbrug stappen 
om daarna direct rechts de Ovenveldstraat te volgen. Aan de Petanqueclub “‘De 
Verbroedering” volgen we de aardeweg rechtdoor tot we in de Kouterslag komen. 
We gaan daar rechtsaf en volgen even het Gondepad/de Rodelandroute 1, om na een 
150-tal meter links onder de spoorweg de Kouterwegel in te stappen. We blijven deze 
volgen tot in de Kalverhagestraat.
In de Kalverhagestraat komen we de kastelen “Ter Camere” en “de Bueren” tegen.

Merkpunt 6  op de kaart - Hier komen de kleine en de grote wandeling samen. 

We gaan links de Kalverhagestraat in en lopen voorbij een roos geschilderd boerenhof, 

BESCHRIJVING VAN HET WANDELPARCOURS
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MERKWAARDIGE OORLOGSSITES

Site 1 - Het spoorwegstation van Melle

Eind oktober 1918 vernielden Duitse troepen 
tijdens hun aftocht uit ons land diverse 
spoorweginstallaties. Zo werd ook het station 
te Melle zwaar beschadigd.

Site 2 - Het Psychiatrisch Centrum Caritas

In het Psychiatrisch Centrum Caritas werden, 
vooral bij het begin van Wereldoorlog 
I, gekwetste soldaten en vluchtelingen 
verzorgd. Deze instelling bood ook onderdak 
aan Belgische en Engelse soldaten. Later 
in de oorlog werden er ook Duitse troepen 
ingekwartierd.

Site 3 - Het kasteel “Ter Heide”

Dit kasteel “Ter Heide” was eigendom van 
de familie Pycke de ten Aerde en werd vanaf 
1915 de verblijfplaats van talloze piloten 
die werkzaam waren in de Duitse militaire 
vlieghaven te Gontrode, waar bij aanvang 
Zeppelins, maar later ook jachtvliegtuigen 
hun basis hadden.

Site 4 - Duitse militaire vlieghaven

Vanaf 1915 werd op de uitgestrekte vlakte 
gelegen op het grondgebied van Gontrode 
en het aanpalende Lemberge door de Duitse 
bezetter een heuse militaire vlieghaven 
uitgebouwd. Vanaf dit vliegveld werden 
bombardementsvluchten op Engeland 
georganiseerd. De afgebeelde hangaar had 
ongeveer de grootte van de Gentse Sint-
Baafskathedraal.


