Site 5 - Torhout ontsnapt aan Duitse represailles

Site 6 - Revinzeschool

Site 9 - Duitse begraafplaats in de Warande

Site 10 - Mariaschool

Site 13 - Textielfabriek la Thouroutoise

Site 14 - Congregatiekapel

Toen de Duitsers op 15 oktober 1914 Torhout
bezetten, verzekerde de burgemeester hen
dat er geen Belgische troepen meer waren.
Diezelfde dag werd een Duitse patrouille
aan de Oostendestraat beschoten door een
Belgische automitrailleur en werd een Duits
officier zwaar gewond. De deken van Torhout
en een Duitse legeraalmoezenier konden nipt
vermijden dat de Duitsers hiervoor wraak
namen op de stad en zijn bevolking.

De Duitse piloten die dienden op de
vliegvelden te Torhout werden ondergebracht
in de school in de Revinzestraat. Wanneer de
geallieerden vanaf september 1917 de streek
intensief bombardeerden tijdens de Slag om
Passendale, werden deze piloten naar een
veiliger onderkomen overgebracht en werd de
school door de Duitsers ontruimd. De lessen
konden er hervat worden vanaf 14 september.

De vele gewonden die stierven in de Duitse
hospitalen in de stad werden begraven op
de Duitse begraafplaats aan het kerkhof
in de Warande. In de loop van de jaren
vijftig werden de Duitse gesneuvelden in
West-Vlaanderen verzameld op 4 grote
begraafplaatsen en werden de soldatengraven
van de Warande overgebracht naar de Duitse
oorlogsbegraafplaats te Vladslo.

In de Mariaschool was een hospitaal
ondergebracht. Het werd door de Duitsers
ontruimd op 17 maart 1918. Onmiddellijk na
hun vertrek vatte het gebouw vuur en het
brandde volledig af. Deze brand zorgde voor
een enorme vuurpoel, zodat gevreesd werd
dat de hele buurt rond het Conscienceplein
zou afbranden. Daarom werd ook het
brandweerkorps van Brugge opgeroepen.

De weverij werd in 1912 opgetrokken
door zakenman Georges Marquet. In deze
gebouwen installeerden de Duitsers een
ontluizingsinstallatie. In grote machines
werden daar de kleren van Duitse soldaten
ontdaan van luizen. Ook de soldaten werden
daar behandeld. Vooral vanaf de oorlogszomer
van 1918 teisterde een luizenplaag de Duitse
rangen.

Wanneer op 15 en 16 oktober ongeveer
600 vluchtelingen uit Woumen en Esen
aankomen, worden ze door de Duitse
bezetters opgesloten in de Congregatiekapel
en de Gildezaal. Ze leefden er in erbarmelijke
omstandigheden en verbleven daar tot 8 april
1915, waarna ze naar het binnenland werden
overgebracht. De kapel fungeerde dan verder
als hospitaal voor Duitse soldaten.

Site 7 - Grote Wacht Maegdeveld

Site 8 - Kasteel van Wijnendale

Site 11 - Brouwerij in Huis Bekaert

Site 12 -Stadshuis en Ortskommandantuur

Site 15 - Pionierspark

Site 16 - Duits levensmiddeldepot

In de avond van 13 oktober 1914 wierpen
eenheden van de 4de Belgische Legerafdeling
verdedigingsstellingen op ten zuiden
van het Wijnendalebos, terwijl de Franse
Marinefuseliers een strook moesten bezetten
aan het Maegdeveld. Delen van de 4de
Legerafdeling werd hier in vooruitgeschoven
posities geplaatst als Grote Wacht.

Onmiddellijk na de inname van de stad
installeerde het Duitse XXIIIe Reserve Armee
Korps zijn hoofdkwartier in het Kasteel van
Wijnendale en vanaf midden 1916 neemt het
Kommando van de 19de Landwehr ivision
er zijn intrek. De 67 meter hoge kasteeltoren
bood een uitstekend observatiepunt voor de
Duitsers om met verrekijkers de bewegingen
en gevechten aan en rond het IJzerfront te
volgen.

De brouwerij op de Markt werd al in 1658
opgericht. Op 13 oktober 1914 nam de
admiraal Ronarc’h van de Franse Brigade
Marinefuseliers hier zijn intrek met zijn staf.
Het gebouw werd op 14 oktober ontruimd
om verder te trekken naar Diksmuide. Bij de
bezetting door de Duitsers de dag erop werd
het gebouw ingericht als officierenverblijf.

Van bij het begin van de bezetting tot
de Duitsers zich moesten terugtrekken,
was het stadhuis de zetel van de Duitse
OrtsKommandantuur. Oberleutenant von
Kinsler en vooral zijn adjunct Leutenant Müller
maakten het de bevolking bijzonder lastig. Het
stadsbestuur moest op bevel van de Duitsers
verhuizen. Voor zover het nog kon, vergaderde
de gemeenteraad in private woningen.

Torhout was naast hospitaalstad door zijn
spoorwegenknooppunt ook een draaischijf
voor de bevoorrading van het front. Aan
de Bollestraat werd een groot pionierspark
aangelegd en aan de vlakbij gelegen
Schaevelaere werd een groot depot voor
cement, ijzer, hout, lood en ander materiaal
voor de bouw van versterkingen opgericht.
Hier werden opgeëiste arbeiders verplicht
tewerkgesteld.

In de hoeve van August Deprez werd een
depot voor levensmiddelen voor het front
ingericht en in de houtzagerij Vandaele in de
Kasteelstaart werd een bakkerij geïnstalleerd.
De goederen voor de bevoorrading van het
pionierspark en de depots werden opgeëist bij
de bevolking. De Duitsers namen de oogsten
en de dieren, maar vanaf 1916 toenemend ook
alle metalen, kolen, petroleum, enzovoort af
van de bevolking.
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BESCHRIJVING VAN HET WANDELPARCOURS

Beste wandelaar,

Burg nemen en deze rechtdoor volgen. Aansluitend via Bruggestraat (oorlogssite nr 14) en
links de Vestingstraat rechtdoor en aan de rotonde (oorlogssite nr 2) naar ’s Gravenwinkel,
met einde in Club de B.

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

VERVOLG PARCOURS 12 KM VANAF SPLISING 1 (zwart)

We verlaten Club de B (oorlogssite nr 1) en volgen links de ’s Gravenwinkelstraat tot
we rechtsaf de Maria van Bourgondiëlaan inslaan en daarna links de Bouwdewijn
Hapkensstraat, die we rechts volgen door de wijk en over het wandelpad. Vervolgens
links de Sint-Rembertlaan (oorlogssite nr 3) nemen en op het einde rechts de Oostendestraat
(oorlogssite nr 4) volgen tot voorbij de rotonde van de Noordlaan (oorlogssite nr 5). Hier
SPLITSING 1 waar de 6 Km en de 12 & 18 Km splitsen

Aan SPLITSING 1 voorbij de rotonde links de Zomerstraat volgen tot het einde, en rechts
de Revinzestraat volgen (oorlogssites nr 6 en nr 7) tot op het einde. Daar nemen we schuin
links de landweg en vervolgens de Makeveldstraat en onmiddellijk rechts de Veldstraat,
die we verderop naar links volgen om in de Planterijdreef te komen. Deze naar rechts
volgen tot op het einde en we zien het kasteel Wijnendale opdoemen (oorlogssite nr 8).
Ter hoogte van het kasteel nemen we het Fonteinpad naar rechts om kort daarna de
Oostendestraat te dwarsen en linksaf te volgen en na een honderdtal meter rechts de
Gravenstraat te nemen. Daarna de Wijnendale-Molenstraat links meevolgen en rechts
de veldweg (Revinzepad) nemen die ons rechtdoor in de Molenweg brengt, waarna we
rechts de Oude Wijnendalestraat volgen en verderop rechtdoor in de Steenveldstraat
komen. Aan het voetbalveld nemen we rechtsaf de oude spoorwegbedding Groene
62 die we volgen tot we links het kerkhof zien (oorlogssite nr 9) en daar nemen we de
trap om linksaf in de Warandestraat aan de rustpost weer op het wandelparcours 6
Km te komen. Dit volgen we tot we aan SPLITSING 2 in de Hugo Verriestlaan, waar
we rechtdoor de IJzerstraat nemen, daarna rechts de Rupelstraat en weer rechtdoor
de Poperbosstraat. Vervolgens links de Poperbosstraat, rechts de Stijn Streuvelslsaan
en rechts de August Vermeylenlaan volgen en de Guido Gezellelaan dwarsen. Daarna
het wandelpad naast het containerpark volgen, links de Kasteelstraat nemen en
deze rechtdoor volgen tot aan de SPLITSING 3 waar we rechts de Tinnenburgstraat
volgen en dan weer rechts de Lichterveldestraat, rechts de Bassinstraat en links de
Boeiaardstraat. Aan het Conscienceplein rechtdoor en INVOEGEN op het traject van
de 6 Km en volgen tot het einde.

VERVOLG PARCOURS 6 KM (rood)

VERVOLG PARCOURS 18 KM VANAF SPLITSING 3 (groen)

Aan SPLITSING 1 voorbij de rotonde rechts de Hogestraat nemen en aansluitend
rechts de Warandestraat. Op het einde rechts de Aartrijkestraat nemen. We bereiken
de rustpost in de Warande (oorlogssite nr 9). Daarna rechts de Aartrijkestraat volgen, de
Noordlaan dwarsen en verder de Aartrijkestraat te volgen. Links afslaan in Karel de
Goedelaan, op het einde links de Bruggestraat (oorlogssite nr 2) nemen en rechts weer
de Sint-Jozefstraat, onder het spoorwegviaduct. Dan rechtdoor de Hugo Verriestlaan
volgen en aan SPLITSING 2 rechts Brildam nemen en aansluitend links de Felix
Timmermanslaan, rechts de Poperbosstraat en nogmaals rechts de Ganzevijverstraat.
Daarna links de Papebrugstraat, onder het spoorweg viaduct gaan en links de
Viaductstraat en rechts de Stationstraat. Vervolgens rechts het Conscienceplein
(oorlogssite nr 10), links de Hofstraat (oorlogssite nr 11) en aansluitend rechts Markt (oorlogssite
nr 12) en Zwanestraat voorbij de Sint-Pieterskerk volgen (oorlogssite nr 13). Daarna links de

Het traject van de 12 Km volgen tot aan SPLITSING 3 en daar rechtdoor de
Zwevezelstraat nemen en dan rechts de Vanhullestraat. Vervolgens links de Tuinstraat,
rechtdoor de Bollestraat en weer links de Schavelarestraat (oorlogssite nr 15). Daarna rechts
de Parkstraat, links de Merelaarstraat en dan rechts weer de Kwaplastraat (oorlogssite
nr 16), om vervolgens de Ruddervoordestraat te dwarsen en rechtdoor de Bosdreef
te volgen. Aan het kruispunt met de Kersoukenstraat rechts de Diocesaan Centrum
Virgi Fidelis weg volgen tot aan de rustpost. Na de rust links de Torendreef nemen,
daarna rechts de Bosdreef en vervolgens links de Groenhovestraat. Aansluitend rechts
de Donaustraat volgen, dan links de Ernest Claeslaan, rechtdoor de Brildam en dan
INVOEGEN op het traject van de 6 Km en volgen tot op het einde.

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 immers tienduizenden Belgische en Franse soldaten, waaronder de
Brigade Franse Marinefuseliers, voorbijtrekken op hun weg naar de IJzervlakte en in
hun spoor volgde het Duitse leger.
Dat Torhout sterk zou getekend worden door de nabijheid van het IJzerfront, konden
op dat ogenblik slechts weinigen vermoeden. De stad moest massaal vluchtelingen
opvangen en Duitse gewonden werden afgevoerd naar de veldhospitalen in en rond
de stad, naast de verplichte inkwartieringen van Duitse troepen. Torhout was met
zijn spoorwegstation voor de Duitsers bovendien een belangrijk knooppunt in de
bevoorrading van het front, zodat de stad een hard bezettingsregime kende en een
doelwit voor geallieerde bombardementen was.
De bezetting woog zwaar op de bevolking, niet in het minst door de beperkte
bewegingsvrijheid en 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 en wensen u alvast een aangename en leerrijke wandeldag toe.
Zeer genegen,
Norbert De Cuyper
Burgemeester van de stad Torhou

François Crepain
Voorzitter van het Organisatiecomité

MERKWAARDIGE OORLOGSSITES
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Start- en aankomstplaats voor alle afstanden in Club de B in de ’s Gravenwinkelstraat 5.
GEMEENSCHAPPELIJK PARCOURS 6 – 12 – 18 KM (rood)

Site 1 - Torhout als hospitaalstad

Site 2 - Van Normaalschool tot hospitaal

Torhout was een belangrijk Duitse
garnizoenstad
achter
het
IJzerfront,
waar dagelijks Duitse gewonden werden
aangevoerd. Ze werden verzorgd in hospitalen
in de stad, waaronder de Normaalschool, het
klooster, het Weeshuis en het Hospitaal. In
de toneelzaal van “Ons Huis” werden eerst
gewonden en vanaf midden november 1914
vluchtelingen uit de frontstreek opgevangen.

Van 13 tot 14 oktober 1914 werden de 6.500
Franse marinefuseliers in de Normaalschool
en de Gemeenteschool ingekwartierd. Daarna deden de schoolgebouwen dienst als Duits
hospitaal. Erich Remarque, auteur van de
oorlogsroman “Van het westelijk front geen
nieuws” werd verzorgd in een hospitaal te
Torhout, nadat hij op 31 juli gekwetst werd te
Handzame. Hij schrijft daarover “Het is pas het
veldhospitaal dat toont wat oorlog is”.

Site 3 - Duits vliegveld

Site 4 - Duits vliegveld

Het bezette deel van West-Vlaanderen
was
bezaaid
met
Duitse
militaire
vliegvelden, van waaruit verkenningsen
bombardementsvluchten
over
de
frontstreek werden uitgevoerd. In de wijk
“Twaalf Gemeten” werd aan de huidige SintRembertlaan een eerste vliegveld opgericht.
Dit vliegveld werd vermoedelijk maar korte
tijd gebruikt. Vandaag is daar geen spoor
meer van te zien.

Een tweede vliegveld werd vanaf 13 juli 1917
opgericht links van de baan naar Oostende.
Het werd Tivoli Flügplatz genoemd naar het
nabij gelegen café Tivoli. Op dit vliegveld
werden verschillende achtereenvolgende
Flieger
Abteilungen
en
Jagdstaffel
gestationeerd. Op 13 juli 1917 stortte hier
een door beschietingen beschadigd vliegtuig
tijdens de landing neer.

