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Ruim honderd jaar geleden, op 4 au-
gustus 1914 besloot de Duitse keizer 
om Frankrijk aan te vallen via Belgisch 
grondgebied en werd de Belgische 
neutraliteit geschonden. Het was een 
samenloop van omstandigheden. Bel-
gië was niet de vijand, maar lag op de 
route. Koning Albert I hield vast aan 
zijn neutraliteit. De Duitse keizer hield 
vast aan zijn missie. Frankrijk moest en 
zou vallen. België kreeg de keuze: vrije 
doorgang verlenen of klappen incas-
seren. De gevolgen zijn ons bekend.

Honderdduizenden soldaten uit tien-
tallen landen lieten hier op Vlaamse 
bodem het leven tussen 1914 en 1918. 
Tienduizenden burgers sloegen op de 
vlucht en hadden vaak niets meer om 
naar terug te keren. Duizenden ande-
ren vonden de dood. Men kan het zich 
niet voorstellen hoe het eraan toeging. 
De laatste ooggetuigen zijn verdwe-
nen. Beeldmateriaal is er amper. We 
moeten het hebben van verhalen, van 
dagboeken, van de kranten van toen en 
van de talloze musea die de geschiede-
nis pogen te reconstrueren. 

Er zijn plaatsen in Vlaanderen waar het 
evident is om je een beeld te vormen. 
Strijk neer in de Westhoek en er is veel 
kans dat je in een bomkrater belandt, 
overgroeid met gras weliswaar en met 
bomen waar vandaag weer bladeren 
op groeien, maar niettemin een diepe 

pok in een ooit maagdelijk land. Zo 
zijn er vele, tussen de kerkhoven in, 
waar duizenden witte steentjes naast 
elkaar staan. Vaak vind je in de buurt 
de loopgrachten met versteende ‘va-
derlandertjes’, waar de bewoners van 
de kerhoven hun laatste pijp hebben 
gerookt, hun laatste brief hebben ge-
schreven, alvorens het fluitje hen over 
de rand riep, naar de ratelende mitrail-
leurs van de vijand toe. 

Er zijn ook plaatsen in Vlaanderen waar 
je dagelijks aan voorbijrijdt zonder 
goed te weten wat er ooit gebeurde, 
omdat niets er nog aan herinnert. Daar 
heb je aan verbeelding niet genoeg. 
Daar heb je verhalen nodig en niet 
altijd de leukste verhalen. 

Om 100 jaar Eerste Wereldoorlog in 
Scheldeland te beleven, hebben we 
sommige van die verhalen waardig 
opgegraven en geprobeerd om ze een 
plaats te geven. Honderd jaar later kan 
dat in alle sereniteit, want tijd heelt 
alle wonden. En mensen zijn mensen, 
ongeacht hun afkomst of de leider die 
ze volgen. Maar soms moet je even 
slikken, bij die verhalen. En dan besef 
je ook dat je ze niet kan verbloemen, 
niet kan afzwakken. Ze moeten verteld 
worden zoals ze zijn. Ze dateren van 
lang geleden, maar zijn herkenbaar. Als 
oorlogsgruwel. Voor burgers en solda-
ten. Ze illustreren het lot van mensen 

de Groote Oorlog in Scheldeland
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van alle tijden, van alle plaatsen. En je 
kan alleen maar hopen dat zulks nooit 
meer gebeurt. Dat het niet onze kinde-
ren zijn. Onze ouders.

We leiden jullie dan ook langs mooie 
plekjes waar niet altijd de mooiste 
herinneringen aan vasthangen, langs 
dijken waar mannen zich hadden 
ingegraven om andere mannen te 
beschieten. Door bossen waar bajonet-
ten kletterden. Langs een voormalig 
vliegveld voor zeppelins. Door een stad 
die tot een ruïne werd herleid. Alles is 
heropgebouwd nu. De stellingen van 

toen zijn fietspaden geworden. Maar 
de verhalen liggen er voor het rapen. 
Wij vertellen ze in vier routes die negen 
gemeenten met elkaar verbinden, dor-
pen en steden waar in 1914 bijzonder 
hard op de deur werd geklopt. 

Dit zijn de verhalen van Dendermonde, 
Zele, Aalst, Buggenhout, Sint-Amands, 
Lebbeke, Bornem, Puurs en Melle. 
Scheldeland over de provinciegrenzen 
heen. Geniet van het vredige landschap 
van vandaag en sta nu en dan even stil 
bij de tijd van toen.

Spelende kinderen op het puin van platgeschoten huizen in Dendermonde



5

VIER fietsroutes in Scheldeland

'Leven in bezet gebied'

Aalst – Dendermonde – Lebbeke  |  42 km
over de strijd in Aalst, het harde leven tijdens de 
bezetting, de inval van de Duitse troepen in Dender-
monde en de burgerslachtoffers in Lebbeke  

p. 12 - 37    [ Detailkaart p. 108 ]

'Langs dijken en bossen - Strijd in Scheldeland' 

Zele – Dendermonde – Buggenhout | 75 km
over de bloedige strijd aan de oevers van de Schelde 
tussen Berlare en Dendermonde en de vergeten slag 
van Buggenhoutbos  

p. 38 - 63    [ Detailkaart p. 109 ]

'Fietsen langs forten uit WOI' 

Puurs – Bornem – Sint-Amands  |  51 km
over de Stelling van Antwerpen en de forten van de 
4de sector in Scheldeland 

p. 64 - 85 [ Detailkaart p. 110 ]

1

2

3

'Het vliegveld van Gontrode' 

Gontrode (Melle) – Merelbeke – Sint-Amandsberg 
(Gent)  I  31,5 km
over een reusachtige luchtschipbasis voor zeppelins 
en bombardementen in Gontrode

p. 86 - 107      [ Detailkaart p. 111 ]

4
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Meer informatie

Meer weten over Scheldeland of de Groote Oorlog in Scheldeland? 
Surf naar www.scheldeland.be/grooteoorlog.

Snel en eenvoudig een fietsroute plannen op het fietsnetwerk? 
Surf naar www.scheldeland.be, klik door naar de fietsrouteplanner, stippel je tocht 
uit en druk de route af, of download ze naar je gps. Hier vind je ook alle lusvormige 
fietsroutes op een interactieve kaart en op luchtfoto's. De meeste kan je ook 
downloaden als pdf, of als gpx voor je gps. Ook fietskaarten bestellen doe je hier.
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Langs de fietsroutes in deze brochure vind 
je in de negen gemeenten ook infoborden 
over de Groote Oorlog in Scheldeland. Hou 
ook daar even halt voor meer informatie.

Via de app ‘100 jaar Groote Oorlog’ ontdek 
je de fiets- en wandelroutes op een 
interactieve, digitale manier. Meer info over 
de app vind je via www.scheldeland.be/
grooteoorlog.
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Overzicht fietsroutes
 
1  Aalst – Dendermonde – Lebbeke [ Detailkaart p. 108 ]

2  Zele – Dendermonde – Buggenhout [ Detailkaart 109 ]

3  Puurs – Bornem – Sint-Amands [ Detailkaart p. 110 ]

4  Gontrode – Merelbeke –Sint-Amandsberg [ Detailkaart p. 111 ]

2
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INFO

hoe fiets je de thematische fietstocht?

De thematocht maakt gebruik van de knooppuntenbewegwij-
zering van het fietsnetwerk Scheldeland. Je volgt gewoon de 
groen-witte bewegwijzering naar de knooppuntnummers, 
zoals aangegeven in de wegbeschrijving van deze brochure.

Met de fietskaart 'Scheldeland, langs Schelde, Dender en Rupel' 
bij de hand kan je het traject alvast zelf aanpassen als je dat wil.  
Deze kaart van het fietsnetwerk is verkrijgbaar bij de dien-
sten voor toerisme en via www.scheldeland.be. Daar vind je 
ook een ruime keuze aan thematochten. 
Een update van dit fietsnetwerk wordt verwacht in 2018. 
Knooppunten kunnen vanaf dan wijzigen.

10
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Fietsroute 1

Leven in bezet gebied

Praktische info

Route:  Aalst, Dendermonde, Lebbeke

Startplaats:  Stadspark Aalst, tussen knooppunten 33  en 35  

Parking:  Gratis parkeren in de Frans Blanquaertdreef

Traject:  42 km, uit te breiden tot 49 km via alternatieve route vanaf knooppunt 41  

Knooppunten:  33  - 35  - 36  - 34  - 28  - 29  - 27  - 81  - 87  - 88  - 81  - 89  - 84  - 
94  - 32  - 37  - 43  - 44  - 41  - 34  - 36  - 35  - 33

Route uitbreiden:  De route uitbreiden kan via de stippellijnen in de buurt van 
Moorsel. Volg vanaf knooppunt 41  de route richting 47 , 46 , 38 , 36 , 35  en  33 .

De fietsroute bereiken:  Parkeer in de Frans Blanckaertdreef en je zit meteen ook op 
de fietsroute wanneer je de dreef richting de stad uitrijdt en op de Parklaan komt. 
Sla daar rechtsaf.

De Pupillenschool in de Zwarte Zustersstraat in Aalst, 1914. 
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Wie Aalst zegt, denkt wellicht aan sa-
tirische carnavalsparades of Aalsterse 
Vlaaien. Minder gekend is het leed dat 
tijdens de Groote Oorlog de stad van de 
‘Ajuin’ en het ommeland treft. In 1914 
telt Aalst ongeveer 35.000 inwoners. 
Het is een bekende textielstad bezaaid 
met weverijen, garenspoelderijen en 
lacetfabrieken. Na de verovering van 
Brussel op 20 augustus 1914 trekken 
de Duitse troepen door het land van 
Schelde en Dender. Hun opmars naar 
Parijs is niet te stuiten. Gevechten, 
plundering en brandstichting zaaien 
diepe angst en paniek bij de bevolking. 
Zo ook in Aalst. 

De eerste nattigheid doet zich voe-
len in de buitengemeenten in de 
Faluintjes, waar Ulanen te paard zich 
laten opmerken. Kerktorens worden 
er opgeblazen. Treinstations worden 
er beroofd en onklaar gemaakt. De 
Aalstenaars zien het geweld aanko-
men en vluchten op 24 augustus 1914, 

‘Vliegende Maandag’, massaal de stad 
uit, te voet, met de trein of met paard 
en kar, hun hele hebben en houden 
met zich meezeulend. Wanneer de 
Belgische strijdmacht uit strategische 
overwegingen de spoorwegbrug over 
de Dender laat exploderen, zit de 
schrik er pas echt diep in. Het Duitse 
leger nadert met rasse schreden en 
niemand weet wat de dag van mor-
gen brengen zal. Aalstenaars die in 
september nog in de stad verblijven, 
getuigen later van de wreedheid van 
de Duitse invallers op 27 september. 
Vooral in de straten op de rechteroe-
ver van de Dender slaat de Landwehr 
meedogenloos toe. 

De vier opeenvolgende jaren van 
bezetting laten diepe sporen na. Aalst 
ligt in het Etappengebied, een buffer-
zone achter het front. Het omvat het 
grootste deel van Oost-Vlaanderen 
en staat onder strikt militair gezag. 
Frontsoldaten komen hier uitrusten 

Leven in bezet gebied

Duitse Ulaan
Ulanen waren lichtbewapende bereden soldaten. Ze verplaatsten zich te paard en droegen 
een karakteristieke helm en een lans. Hun opdracht bestond erin kennis te verzamelen over 
de vijand. Vaak voerden ze ook bliksemacties uit, zoals aanvallen op stations. Hun snelle 
verschijnen en verdwijnen gaf hen een haast mythische status en wekte naast angst ook 
vooral nieuwsgierigheid op bij de burgers die hen ontmoetten.  

15



16

en worden ingekwartierd bij burgers. 
Hier heerst een harder en schrikwek-
kender regime dan in het grootste 
deel van het land, dat onder het 
civiele gezag staat van de Duitse 
gouverneur-generaal. De dagelijkse 
honger en ellende, de vernedering 
van de opgelegde wetten, de beperkte 
bewegingsvrijheid en de gedwongen 
opeisingen brengen een grote ontred-
dering teweeg. De Duitse bezetter 
eist ook privébezit op van boeren en 
burgers, heft zware oorlogsbelastin-
gen, censureert de pers en controleert 
elke vorm van briefwisseling. Zelfs de 
duiven moeten eraan geloven. 

Eén lichtpuntje in die vier bange oorlogs-
jaren is de aanleg van het stadspark, een 
afleidingsmanoeuvre van het stadsbe-
stuur om werkloosheid te omzeilen. Dit 
prachtig park mag ook honderd jaar later 
elke lente weer bloeien. Kinderen kun-
nen er spelen. Sporters lopen er rondjes. 
Mensen vinden er rust. Niet toevallig is 
dit het startpunt van onze eerste fiets-
route in het spoor van de Groote Oorlog 
in Scheldeland. We nemen je graag mee 
doorheen Aalst, Dendermonde en Leb-
beke, langs plaatsen waar vaak alleen 
verhalen nog herinneren aan het leed 
dat deze regio trof. 

16
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Start: Knooppunt 33   

Het stadspark: een merkwaardig 
oorlogsgeschenk

Het Aalsterse stadspark is met zijn vijvers, fonteinen en 
speeltuin een zalige plek om te vertoeven. Zijn ontstaansgeschiedenis kan je even-
wel merkwaardig noemen. Tijdens de Duitse bezetting in WOI worden werkloze 
mannen opgeëist en tewerkgesteld in Duitsland of aan het front. Het park komt er 
als resultaat van een creatief idee van de schepenen Moyersoen en De Wolf. Geef de 
mensen werk, zodat ze hier kunnen blijven. Vooroorlogse plannen voor de aanleg 
van het park worden heropgediept en bliksemsnel in werking gebracht. In de zomer 
van 1915 gaat een eerste ploeg van 35 arbeiders aan het werk. Nagenoeg alle aanne-
mers van de stad zijn bij het project betrokken. De arbeiders werken gezwind, maar 
met bijzonder weinig technische middelen. De vijvers graven ze met blote hand en 
spade uit. Zo’n 20.000 m3 grond vervoeren ze met kruiwagens. Enorme aantallen 
loofbomen, naaldbomen en struiken worden geplant en duizenden vissen krijgen 
een thuis in de vijvers. Acht maanden later is het park klaar. Op 1 juni 1916 komen 
meer dan 5.000 Aalstenaars toegestroomd voor de officiële opening. Zo krijgt de 
stad dankzij de ondernemingslust van het stadsbestuur in een recordtijd, midden 
in de oorlog, een ‘lusttuin van betooverenden exotischen plantengroei.’ 

Arbeiders aan het werk in het stadspark
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Knooppunten 35  – 36  – 34

De spoorwegbrug: Een ijselijke knal

Via de spoorwegbrug steek je de Dender over. Beeld je de ravage in van 14 sep-
tember 1914, wanneer Belgische genietroepen vanuit een gepantserde trein de 
brug de lucht inblazen. Een tactische zet, want zo is alle treinverkeer naar Brussel, 
Antwerpen of Dendermonde voor de oprukkende Duitsers onderbroken. Woningen 
en fabrieken in de omgeving worden zwaar gehavend. Tot op de Grote Markt 
sneuvelen er ruiten. Om de burgers te evacueren zijn burgemeester Gheeraerdts 
en schepen De Wolf van drie uur ’s ochtends op pad gegaan om de bewoners te 
verwittigen om ‘hunne huizen te verlaten en zich, zoo ver het kon, te verwijderen.’ Na 
de ijselijke knal ligt de brug vernield en verwrongen in het straatbeeld. Daken en 
gewelven zijn naar beneden gestort. Ramen en luiken zijn tot splinters geslagen. 
De huisraad van vele Aalstenaars ligt in gruzelementen op de grond. De aanblik 
van de verwoestingen veroorzaakt een diepe schok bij het volk en de burgemeester 
probeert de gemoederen te bedaren. Enkele maanden later herstellen de Duitsers 
de brug voor eigen gebruik. En ‘aangezien ze wel agressief maar niet dom waren’, 
laten ze de Belgen daaraan meewerken.

De spoorwegbrug van Aalst voor het uitbreken van WOI
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Knooppunten 34  – 28

Langs de Dender: een duivelse strijd

Werp na knooppunt 34 een blik over je rechterschouder. De wijken aan de rechter-
oever van de Dender worden bij de Duitse inval zwaar getroffen. Het is van daar dat 
de vijand oprukt naar de Zwarte Hoekbrug, even verderop bij knooppunt 28. Aan 
deze oever zitten de Belgische karabiniers, de ‘Zwarte Duivels’, verscholen in het 
locomotievendepot en in de huizen om te verhinderen dat Duitse troepen de rivier 
zouden oversteken. Die koelen hun woede op de bevolking. Op de rechteroever 

slaan ze deuren en vensterluiken stuk, sleuren mannen, 
vrouwen en kinderen uit hun huizen en maken hen af. 
In de Driesleutelstraat steken ze huizen in brand en 
drijven mannen als levend schild naar de rivieroever. Uit 
verschillende getuigenverklaringen, afgenomen na de 
oorlog blijkt hoe brutaal de Duitse soldaten hun wille-
keurige slachtoffers behandelen. De strijd aan de Zwarte 
Hoekbrug is daar een tekenend voorbeeld van.

Nabij de Zwarte Hoekbrug liggen vandaag woonboten en jachten
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Knooppunten 28  – 29  ( – 30  )

Het sas van Wieze en de Wiezebrug

Dit sas werd gebouwd in 1768 als een van de vele sluizen op de Dender, een typische 
'regenrivier' waarin het waterpeil na zware regenval razendsnel kan stijgen. Op vele 
plekken vind je hier dan ook sluizen, gebouwd om het peil onder controle te houden. 
Voor historisch erfgoed hebben de opmarcherende Duitse troepen in 1914 geen 
oog. Het 18de-eeuwse sas ligt op hun aanvalsroute richting Dendermonde, verder 
stroomafwaarts. Ze blazen de sluis op in de begindagen van de oorlog, precies op 4 
september 1914, de dag van de eerste aanval op Dendermonde. Na de verovering van 
Dendermonde trekken de Duitse soldaten zich langs de ophaalbrug terug richting 
Wieze en Hofstade. Op initiatief van het Davidsfonds en met behulp van de Belgische 
Genie komt er in 1972 een nieuwe brug. Wie de oude brug wil zien, steekt hier de 
Dender over naar knooppunt 30. Je vindt de brug aan de overkant, links in de bosjes. 

De Wiezebrug ligt aan de rechteroever van de Dender in Herdersem
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Knooppunten 29  – 27

Denderbellebroek: de vijand bidt

Onderweg naar knooppunt 27 strek-
ken zich aan je rechterzijde twee 
waardevolle natuurgebieden uit, de 
Wiestermeersch en het Denderbel-
lebroek. Bij hoge waterstanden doet 
dit landschap dienst als overstro-
mingsgebied, wat resulteert in een 
waar planten- en dierenparadijs. In de 
velden van Denderbelle strijken begin 

september 1914 Duitse troepen neer na 
een eerste offensief op Dendermonde. 
Sommigen herinneren zich nog anek-
dotes die ze ooit hebben gehoord. Zo 
herinnert Dirk De Cock zich uit oude 
verhalen dat de inwoners van Den-
derbelle op een bepaald moment raar 
opkijken wanneer de Duitse troepen 
een openluchtmis laten doorgaan in 
de velden. Het beeld van die 'vreselijke 
niets onziende Duitsers' is voor hen 
moeilijk te rijmen met dat andere 
gezicht van trouwe gelovigen. Deze 
'Feldgottesdienst' te Denderbelle staat 
ook beschreven in het dagboek van een 
Duitse soldaat. Het was voor hem de 
eerste mis in 'vijandelijk' gebied. 

Een stukje Denderbelle in West-Vlaanderen

De Groote Oorlog brengt een enorme vluchtelingenstroom teweeg. Er is chaos, 
armoede en wanhoop, maar toch ook solidariteit onder de bevolking. Enkele 
bewoners van Denderbelle geven tijdens de oorlog onderdak aan West-Vlaamse 
vluchtelingen, op de loop voor het geweld aan de IJzer. Wanneer de oorlog voorbij is 
en de vluchtelingen terug naar huis keren, dopen ze hun café in Ledegem uit dank-
baarheid 'Denderbelle'. De gemeente doet er nog een schepje bovenop en herdoopt 
de hele straat tot 'Denderbellestraat'. Zo krijg je na WOI dus een stukje Denderbelle 
in het 100 km verderop gelegen Ledegem! 
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Knooppunten 27  – 81  – 87  – 88  – 91

De Bruynkaai: allen naar de Veerbrug

Even voorbij knooppunt 88 stroomt de Dender in de Schelde. Je bent aangekomen 
in Dendermonde, een van de drie 'Denderende Steden', samen met Aalst en Ninove. 
Hier aan knooppunt 91 ligt in 1914 een brug over de Schelde, de Veerbrug. Strate-
gisch is die erg belangrijk, omdat ze toegang geeft tot het Waasland. En daar wil 
het Duitse leger naartoe. Maar de Belgen hebben hun orders gekregen. De Duitse 
troepen moeten gestopt worden. Niemand mag de brug over. Vanaf 4 september 
barsten de gevechten om de Veerbrug los. Ze duren bijna een maand. Uiteindelijk 
blazen Belgische genietroepen de brug zelfs op, om het Duitse leger tot staan 
te brengen. Maar het front is verspreid in alle richtingen langs de Schelde en op 
8 oktober slagen de Duitsers erin de linkeroever te bereiken in Berlare, een paar 
kilometer stroomopwaarts. De Belgische brigades aan de Veerbrug hebben geen 
andere keuze dan hun posities te verlaten: 
Dendermonde en de verwoeste brug komen 
definitief in Duitse handen.

Belgische soldaat bij de pas opgeblazen Veerbrug in Dendermonde
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Knooppunten 91  - 89

Martelaarstad Dendermonde

In 1914 wordt Dendermonde zo goed als platgebrand. Van de 2.239 huizen gaan er 
1.252 in vlammen op. Deze 'Denderende' stad is in 1914 niet meer dan een smeulende 
ruïne. Vandaag is Dendermonde een van de zeven Belgische 'martelaarsteden', een 
bedenkelijke eer die de stad te danken heeft aan het feit dat het Duitse leger er 
vooral burgers heeft getroffen en hun huizen heeft vernield. Van de puinen van 
toen schiet niets meer over, maar de verhalen staan in talloze boeken beschreven. 

Vanaf knooppunt 91 fiets je weg van de Schelde, de stad in, naar knooppunt 89. Op 
4 september 1914 is elke beweging in die richting zo goed als onmogelijk. Dichte 
drommen vluchtelingen willen de Veerbrug over. Zij worden vooruitgejaagd door 
oprukkende Duitse troepen. Belgische soldaten moeten de vijand stoppen, maar 
hebben geen vrij schootsveld door de burgers die door de Duitse soldaten gebruikt 
worden als levend schild. Het is een onwaarschijnlijke chaos. Granaten vliegen over. 
Torens en daken worden geraakt. Huizen branden. Families raken elkaar kwijt. 



24

Franz Courtensstraat

De grootste angst van de Duitse soldaat in 1914 is 
een schot in de rug te krijgen van een 'franc-tireur', 
een burger die ergens in een woning op de loer 
ligt. Die angst wordt een ware psychose. In de 
Franz Courtensstraat gijzelen Duitse soldaten bij 
hun eerste aanval op 4 september een groepje 
burgers. Twee uur lang moeten ze rechtop blijven staan met hun gezicht tegen 
de huisgevels. Passerende troepen jouwen hen uit en dreigen met executie als 
vrijschutters het zouden wagen op hen te schieten. Tegen de avond worden de 
mannen vrijgelaten in een bietenveld in het dorpje Appels. Zij komen goed weg. 
Velen van hun stadsgenoten halen de avond niet. 

Het belfort van Dendermonde, gehavend door brand en zonder spits
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Grote Markt

Hou even halt op de Grote Markt. Zie de fiere belforttoren, de trots van Den-
dermonde, Unesco-werelderfgoed. Tijdens een artilleriebombardement op 17 
september 1914 treffen Duitse granaten de torenspits van dit statige gebouw. De 
toren stort neer, de beiaard met zich meesleurend. Het stadhuis vat vuur en brandt 
uit. Het waardevolle stadsarchief en de bibliotheek gaan volledig verloren. De wei-
nige burgers die hier nog zijn slepen met de moed der wanhoop een zuinig bijeen 
gespaarde collectie kunst van de Dendermondse School in veiligheid. Deze wordt 
in het Gentse Museum voor Schone Kunsten veilig bewaard en na de oorlog netjes 
teruggegeven.

Neem absoluut ook eens een kijkje in de lakenhalle van het stadhuis waar het verhaal 
van martelaarstad Dendermonde uitgebreid aan bod komt. Het bezoekerscentrum 
neemt je mee op reis door het verleden van de stad. Kaarten, touchscreens, films en 
maquettes vertellen het verhaal van 'bloeiend handelscentrum' in de middeleeuwen 
tot martelaarstad in de Groote Oorlog en de moeizame heropbouw nadien. Je kan 
hier ook wandelen met een audiogids en op eigen tempo de lakenhalle, het stadhuis 
en in de toekomst het belfort ontdekken.

Op vrijdag 4 september 1914 steken Duitse troepen ook op de Vlasmarkt aan de 
overkant van de oude Dender vijf huizen in brand. Ook op een paar andere plekken 
in de stad gaan gebouwen in de vlammen op. Tegen de avond trekken de Duitse 
troepen zich terug uit de stad. De volgende dag zullen ze echter terugkeren om de 
stad volledig in de as te leggen.

Lakenhalle, stadhuis
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Knooppunten 84  – 94

Brusselse poort: burgers als levend schild

Aan het rond punt op de Leopold-II-Laan staat de Brus-
selse Poort. Op deze plek marcheren de Duitsers op 4 
september 1914 om 10 uur ‘s ochtends voor de eerste 
maal Dendermonde binnen. Ze rukken uit twee richtin-
gen tegelijk op: vanuit Aalst en vanuit Lebbeke. Om 4 uur 
in de nacht zijn ze al aan hun opmars begonnen. Aan de 
Brusselse Poort botsen ze op de Belgische verdediging. 
In die tijd waren er nog aarden vestingwallen aan beide kanten van de poort en het 
is daar dat de Belgische soldaten hebben postgevat. Ze zien hoe de vijand burgers 
voor zich uitjaagt als levende schilden. De aanvallers verplichten de arme drom-
mels zelfs op de grond te gaan liggen, zodat ze achter hen kunnen schuilen en hun 
lichamen als steun voor hun geweren kunnen gebruiken. De Belgische soldaten zijn 
wanhopig. Als de Duitsers ook hun artillerie inzetten, wordt al snel duidelijk dat de 
Belgen de stad niet kunnen houden. Ze vatten de terugtocht aan, over de Veerbrug, 
richting Grembergen. Dendermonde valt in handen van de vijand.

De Brusselse Poort
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Heldenplein

Ga na knooppunt 84 (aan het rond punt waar de Leopold-II-laan begint) even naar 
links, via de Brusselsestraat naar het Heldenplein. ‘Ter eeuwige verheerlijking zijner 
Helden’ wordt hier op 27 juli 1924 voor alle gevallenen van WOI, zowel soldaten 
als burgers, een monument opgericht. De huizen die hier systematisch op 5 en 6 
september door Duitse troepen worden platgebrand, worden na de oorlog niet 
heropgebouwd. Deze plaats moet een blijvende herinnering zijn aan de Eerste 
Wereldoorlog en wordt daarom tot Heldenplein gedoopt.

Knooppunten 94  – 32

Vondelbeek: een ondiep graf

Na knooppunt 94 verlaten we Sint-
Gillis-bij-Dendermonde, waar in onze 
volgende route meer over wordt verteld. 
We gaan richting Vondelbeek, het kleine 
stroompje waarlangs je fietst, ergens 
halfweg tussen knooppunten 94 en 32. 
Hier speelt zich een drama af tijdens de 
eerste dagen van de Groote Oorlog. 

Recht tegenover de nu verdwenen 
molen Borms (zie kaartje hiernaast) 
ligt begin september 1914 het ondiepe 
graf van zes mannen uit Sint-Gillis. 
Duitse troepen hebben hen uit hun huizen gesleurd en meegenomen naar Lebbeke. 
Daar bij de Vondelbeek, op 4 september 1914, worden ze gruwelijk mishandeld en 
vermoord. Burgemeester Armand Dubois van Lebbeke beschrijft de feiten in zijn 
oorlogsdagboek, maar deze zijn zo verschrikkelijk dat we ze in het verleden laten 
rusten. 
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Geen peperkoek in de oorlog

Vondelbeek … Vondelmolen … peperkoek …. Welke zoetekauw kent niet de lekkere 
peperkoek van Vondelmolen? Pure lekkernij afkomstig uit Scheldeland. Aan de 
Vondelbeek stond vroeger de windmolen van dit familiebedrijf. Tijdens de oorlog 
wordt de fabriek vernield en komt de productie in het gedrang. Maar de windmolen 
blijft overeind. 

Belgische artillerie in de velden van Lebbeke

Wie blij is even uit de stad weg te zijn, 
vindt hier langs de Vondelbeek vast wel 
een leuk plekje om even te gaan zitten 
en te genieten van het landelijk uitzicht. 
Geen auto's hier op dit stuk. Alleen 
natuur, rust en stilte. Zin in een snack? 
Peperkoek van Vondelmolen lijkt ons 
een goed idee. Hij wordt hier gebakken, 
op een boogscheut van je vandaan. 
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Knooppunten 37  – 42

Lebbeke: de Kazeirekensmoord 

Lebbeke is het voorlaatste dorp op de route bij de Duitse opmars naar Dender-
monde in september 1914. De zenuwen staan strak gespannen voor de nakende 
strijd. Wanneer een Duitse soldaat plotseling wordt neergeschoten, slaan de 
stoppen door bij de Duitse troepen. 'Franc-tireurs!' wordt er geschreeuwd. Aan de 
Brusselsesteenweg, in de wijk Kazeirekens, slepen soldaten verschillende jonge 
mannen hun huizen uit om hun woede op te koelen. Enkele jongens kunnen nog 
ontsnappen, maar 14 onder hen wacht een gruwelijke dood. Zij moeten hun eigen 
graf graven, waarna de Duitsers hen meedogenloos vermoorden. 

Een van de slachtoffers is Emiel Veldeman. Hoewel hij enkele dagen eerder was 
gevlucht met paard en kar naar Oudegem om vrouw en kinderen in veiligheid te 
brengen, is hij die dag weer in het dorp. Zijn buurman had gedreigd zijn huis leeg 
te plunderen. Emiel wil dat verhinderen. En zo is hij op het verkeerde moment op 
de verkeerde plaats. Emiel probeert nog te vluchten voor de Duitse soldaten, zijn 
zakken vol geld en kostbaarheden, maar tevergeefs. 

Bij de knotwilgen 

De plaats waar de Kazeirekensmoord 
gebeurde, ligt niet op het fietsnet-
werk, maar kan je makkelijk vinden. 
Rij vlak na knooppunt 37 de Hof-
ter-Varentstraat in en steek de Flor 
Hofmanslaan over. Daar in de bocht, 
bij de zevende knotwilg, werden de 
Lebbeekse mannen vermoord. Om de 
route verder te zetten, keer je gewoon 
terug naar knooppunt 37.  (zie kaartje 
2 op p. 32)
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Etappengrens: boter onder de rokken

Tijdens de jaren van de bezetting loopt hier de grens van het Etappengebied. Die 
heeft niks te maken met de vreedzame en haast onmerkbare provinciegrens. De 
Etappengrens wordt streng en met wapens bewaakt en zit voor burgers vier jaar 
lang potdicht. Enkel met een Personal-Ausweis kan men naar Brabant gaan. De 
smokkel tiert welig tijdens de vier lange oorlogsjaren en smokkelverhalen doen 
nog steeds de ronde. Zo is er het verhaal van Antoinette Heirbaut-Hofmans, beter 
bekend als ‘Net de boterbille’, een weduwe met elf kinderen. Zij smokkelt boter 
onder haar rokken naar Brabant om die daar duurder te verkopen. De velden van de 
boerenfamilie liggen langs beide zijden van de grens en de dame begeeft zich dus 
regelmatig op verboden terrein. In het laatste oorlogsjaar steekt zij een grensbeekje 

Knooppunten 37  – 43

Het Etappengebied

Wanneer vesting Antwerpen valt en het Belgische leger zich naar de IJzer terugtrekt, 
komt bijna heel België in handen van de Duitse bezetter. Die splitst België op in 3 
delen. Het grootste deel van Oost-Vlaanderen wordt zogenaamd Etappengebied. 
Dit is een soort bufferzone tussen het front en het bezette gebied. In het Etappen-
gebied heerst een streng militair regime. Duitse gewonden worden er verzorgd en 
de bezetter eist er zowat alles op wat kan dienen aan het front. De bevolking leeft 
er in armoede en voor de minste beweging uit het dorp of over de grens zijn pasjes 
nodig. De grens van het Etappengebied loopt tussen Opwijk en Lebbeke, ter hoogte 
van de Lange Breestraat. Op de hoek van de Korte Breestraat en de Brusselse Steen-

weg  wordt een grenspost opgetrokken. Vanzelfsprekend wordt 
er veel gesmokkeld, want de prijzen voor levensmiddelen aan 
beide zijden van de grens verschillen enorm.  Dat leidt uiteraard 
tot drama's. Mensen worden vaak zonder pardon neergeschoten 
wanneer zij van smokkel worden verdacht.
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over vlakbij de boerderij en schiet een 
Duitse soldaat haar zonder verwittiging 
dood. Haar naam wordt aan het monu-
ment voor de gesneuvelden in Lebbeke 
toegevoegd. 

De 'wacht' in Lebbeke is er vandaag niet 
meer. Vroeger was er een bewaakte 
grenspost op de hoek van de Korte 
Breestraat en de Brusselse Steenweg. 
(zie kaartje hiernaast)

Antoinette Heirbaut-Hofmans, Net de boterbille, met familie
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Knooppunten 37  – 43

 
Schuurkenskapel: Godsvrucht
en strijd in de Faluintjes
Tussen knooppunt 37 en 43 kom je vanuit de Baardegem-
straat het Schuurken ingefietst. De Baardegemse juffrouw 
D’Hondt laat na de oorlog in deze straat een kapelletje 
bouwen, uit dankbaarheid, omdat ze de oorlogstijd gaaf en gezond overleefd heeft. 
Ook hier in de Faluintjesstreek is dit niet vanzelfsprekend. Duitse troepen blazen 
de torenspits van de 12de-eeuwse Sint-Margaretakerk van Baardegem op. Het 
kerkmeubilair kan nog in allerijl worden uitgebroken en in veiligheid worden ge-
bracht. In hoeve Zwanennest, gelegen aan de andere zijde van de oude spoorweg, 
zijn regelmatig Duitse soldaten gelegerd. Frans Willems, boerderijbewoner, spreekt 
over meer dan ‘honderd soldaten die hij mee naar huis krijgt’ op 26 september 1914. 

Hij vertelt: ‘Om 6 uur ’s avonds kwam er een Duitser op het hof gelopen (wij waren 
juist uit het hooi gekropen) en kwam zien om soldaten te kunnen overnachten. De 
soldaten waren zeer vermoeid en waren zeer braaf. Zij kochten al onze melk en wij 
moesten standvastig boterhammen snijden die zij goed betaalden.’ Het geluk bleef 
niet aan Frans zijn kant staan, want de volgende dag regende het Belgische obus-
sen op de boerderij waarvan er een terecht kwam in de paardenstal, die het paard 
van Frans ‘de borst verbrijzelde’.
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Knooppunten 43  – 44

Station Baardegem: Spoorwegleed

Aan knooppunt 44 kom je op de Leirekensroute terecht, de oude spoorweg, waar 
het nu zalig fietsen is. Aan het station van Baardegem, even voorbij knooppunt 44,
stoppen vandaag geen locomotieven meer. Het stationsgebouw is nu een sfeervolle 
brasserie, compleet uitgerust met authentieke wagonbankstellen. De Leirekens 
fiets- en wandelroute wordt in 1978 aangelegd in de bedding van de voormalige 
spoorlijn 61, die Aalst met Antwerpen verbindt. De naam 'Leireken' is afgeleid van 
de naam van de eerste machinist die hier met een stoomtrein passeerde. Tijdens de 
oorlog raken Belgische soldaten hier slaags met Duitse troepen tijdens de strijd om 
de Faluintjes, zoals het landelijke gebied hier heet.
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Knooppunten 41  – 34  – 36  – 35  – 33

Station Moorsel: 
Ulanen stelen de kas
Waar vroeger het station van Moorsel stond, staat 
nu het monument 'Het Gebaar'. Duitse Ulanen 
overvallen het station op 12 augustus 1914. Ze 
plunderen de kas en snijden de telegraafdraden 
door. Het stilleggen van het treinverkeer langs lijn 61 heeft desastreuze gevolgen 
voor de voedselvoorziening op het platteland. Winkels moeten sluiten bij gebrek 
aan koopwaren. Suiker, rijst of zeep zijn al snel niet meer te verkrijgen. Bakkers kun-
nen geen brood meer bakken. Vier jaar lang moet de Belgische bevolking inventief 
zijn om te overleven. 

Ook de pastoors en de kosters beleven bange dagen. Overal zijn hun kerken ge-
geerd om hun hoge torens. Hier in Moorsel halen Duitse soldaten de gelovigen 
zelfs uit de misdienst om de torenspits op te blazen. Bij de beschieting van Aalst 
stellen ze zich hier op – tijdens de vroegmis nota bene – in de vernielde toren en 
geven ze luidkeels instructies aan de artillerie, die zijn kanonnen heeft opgesteld 
vlakbij het nabijgelegen Waterkasteel. Moorsel herdenkt het oorlogsleed met twee 
monumenten voor de gesneuvelden, in de Statiestraat en op het kerkhof.

Monument 'Het Gebaar' aan het voormalig station in Moorsel
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UitbreiDingsLUs LAngs knooppUnten 41  – 47  – 46  – 38  – 36
AbDij vAn AffLigem en eremboDegem

Knooppunt 46

Abdij van Affligem

In de abdij van Affligem, bekend om 
haar smaakvolle abdijkaas en het ver-
rukkelijke bier, leven al bijna duizend 
jaar monniken volgens de regels van 
Sint-Benedictus. Naast de abdijgebou-
wen vind je een tuin, een archeologisch 
museum en een cultureel en religieus 
centrum. Check wel even de website 
als je een bezoek plant, want de be-
zoekuren zijn beperkt. In de Groote 
Oorlog verblijven enkele broeders van 
Affligem aan het front als verpleger of 
aalmoezenier. Bier werd er toen niet 
meer gebrouwen, want de Duitsers 
namen de brouwketels in beslag. Aan 
de abdij vertrekt ook een wandelroute 
naar het nabijgelegen natuurgebied 
De Faluintjes.

Na knooppunt 41  ben je op het laatste rechte eind naar Aalst gekomen. 
De kortste weg naar het stadspark is gewoon rechtdoor langs de Leirekens-
route. Maak je graag nog een ommetje, dan sla je hier linksaf richting 
knooppunt 47 .
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Knooppunt 38

Erembodegem

Door de Aalsterse deelgemeente Erembodegem liep destijds de Etappengrens. Een 
belangrijke controlepost bevond zich op de Boekhoutberg, aan de grenspaal tussen 
Oost-Vlaanderen en Brabant. Hier wordt in 1916 de Duitse soldaat Fuss vermoord, 
bekend in Aalst als ‘Ons Heere’, wegens zijn blonde kroezelbaard. Een man die zonder 
paspoort de grens overschrijdt, ploft een dolk in zijn rug. Even verderop ligt de Schiet-
baan van Aalst, hier beter gekend als 'den Tir'. De Duitsers fusilleren hier in augustus 
1917 de broers Ronsyn, notoire smokkelaars. Ze worden geblinddoekt tegen een paal 
geplaatst en neergekogeld als vergelding voor de moord op een Duitse soldaat.

Eens terug aangekomen in het park van Aalst kan je in het Melkhuisje bij de speel-
tuin terecht voor een streekbiertje of een kopje koffie. De ideale plaats om deze 
route af te sluiten. De Eerste Wereldoorlog bracht veel ellende met zich mee, maar 
hier in Aalst kreeg de bevolking er een passend monument voor in de plaats, 19ha 
groot. Geniet ervan. 

De schietbaan in Aalst
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Fietsroute 2

Langs dijken en bossen – 

Strijd in Scheldeland

Praktische info

Route: Zele, Dendermonde, buggenhout

Startplaats:  Zele - knooppunt  82

Parking: Gratis parkeren in de Elststraat

Traject: Het volledige traject meet 75km, maar kan worden ingekort via de stippel-
lijnen op de routekaart.

Knooppunten:  82  - 79  - 83  - 76  - 74  - 68  - 67  - 2  - 27  - 81  - 87  - 88  - 91  - 89  -
84  - 94  - 97  - 96  - 59  - 53  - 54  - 64  - 23   - 66  - 11  - 10  - 52  - 58  - 57  - 56  - 99  - 90  -
92  - 86  - 82  

Route inkorten: De route inkorten kan via de stippellijnen in de buurt van Zele, 
Appels, Baasrode, of Buggenhout. Ook het startpunt kan je kiezen. Wie in Zele start, 
kan via de linkeroever van de Schelde richting Schoonaarde fietsen en zo via Oude-
gem, Mespelare en Dendermonde richting Buggenhout gaan. Wie in Buggenhout 
vertrekt, start in een prachtig bos en volgt de Schelde, richting Dendermonde. In 
deze routebeschrijving kiezen we Zele als startpunt. Start je liever in Buggenhout, 
parkeer je wagen dan in de Kasteelstraat, recht tegenover de Boskapel, op de par-
king van Buggenhoutbos.

Gebruik het veer in Baasrode tussen knooppunten  58  en 57 . 
Openingsuren: 01/04 tem 30/09: dagelijks 07u00-21u00 - 01/10 tem 31/03: dagelijks 
07u00-18u00. Overtochten om het uur en het halfuur. Opgelet! Om 12u30 gaat de 
veerman lunchen. Dan zijn er geen veerdiensten.

De fietsroute bereiken vanaf de Elststraat in Zele: Ga rechts de Langemuntstraat in 
tot aan de Oudburgstraat. Daar sla je linksaf. Aan de kerk en het marktplein bevindt 
zich knooppunt 82 . 
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Illustratie Jan Van Lierde
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Begin september 1914 barst aan de 
zompige Scheldeoevers in Oost-
Vlaanderen een ongemeen hevige 
en verrassende strijd uit. Wanneer 
het Duitse leger België binnenvalt 
en onderweg naar Parijs ook het land 
van Dender en Schelde inneemt, 
doet het dat bijzonder agressief en 
efficiënt. De strijd duurt niet langer 
dan twee volle maanden. Het zijn 
vooral de burgers die het moeten 
ontgelden, zowel tijdens als na de 
gevechten.

De eerste Duitse soldaten die eind 
augustus in Dendermonde worden 

opgemerkt zijn Ulanen te paard. Ze 
rijden de stad binnen en gaan op hun 
dooie gemak in een café een pint 
bestellen. Stel je het ongeloof van de 
stamgasten voor. Op andere plaatsen 
vallen Ulanen stations aan, snijden 
telegraafdraden door en gaan met 
de kassa lopen. Het zijn tekenende 
staaltjes van brutaliteit. Het is ook 
een voorbode van wat komen zal. 

De Apocalyps laat niet lang op zich 
wachten. Begin september begint het 
offensief en gaat Dendermonde in 
vlammen op. De brug over de Schelde 
wordt enkele weken later uit wanhoop 
door de Belgen opgeblazen. En op 8 
oktober 1914 wordt het pleit beslecht 
bij de brug van Schoonaarde. Daar 
steken de Duitse troepen uiteindelijk 
de Schelde over, ondanks moedige 
tegenstand. 68 Belgische soldaten 
komen er om.

Karabinier
In 1914 had het Belgische leger slechts een hondertal mitrailleurs. Deze werden vaak voort-
getrokken door hondenspannen en bemand door karabiniers, soldaten met een hoge hoed 
die oorspronkelijk bewapend waren met karabijnen (korte geweren). Karabiniers behoor-
den tot de lichtere infanterie-eenheden, net als jagers te voet en grenadiers. In WOI werden 
zij ingezet in gewapende confrontaties met de vijand.

41

Langs dijken en bossen – 
Strijd in Scheldeland
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De Schelde is een hoofdrol toebedeeld 
in deze route. De bruggen en de oevers 
vormen de spillen van het strijdtoneel. 
Wat zich afspeelt langs Schelde en 
Dender, van Appels tot Opdorp vindt 
zijn beslag in het ruimere militaire 
plaatje van de eerste oorlogsmaan-
den. De verwoede strijd om de 
Scheldebruggen dient niet alleen om 
de Duitse opmars naar Frankrijk te 
stoppen, maar ook om de aftocht van 
de eigen troepen uit Antwerpen naar 
de IJzervlakte veilig te stellen. En eens 
die aftocht achter de rug is, wordt 
Scheldeland bezet gebied. De schade 

wordt opgemeten. Doden worden be-
graven. Vier lange oorlogsjaren liggen 
in het verschiet.

Deze fietstocht volgt de sporen van de 
strijd in Scheldeland, tussen Buggen-
hout, Dendermonde en Zele, in bossen 
en velden, maar vooral ook in dorpen 
en steden, waar bijzonder hard werd 
gestreden en het leven tijdens de 
Groote Oorlog nooit meer hetzelfde 
zou zijn. 

Belgische soldaten vuren op de vijand aan de Scheldeoever bij Dendermonde
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Startpunt Zele: 82  

De wreedheid van de oorlog
 
De nijvere textielgemeente Zele 
geraakt vrij snel na de inval van het 
Duitse leger op 4 augustus 1914 pijnlijk 
betrokken bij de Groote Oorlog. Begin 
oktober vindt vlakbij, aan de Schelde, 
de Slag van Berlare plaats. Daarbij 
proberen de Belgische bataljons van 
luitenant-generaal Michel de Duitsers 
te verhinderen de Schelde over te 
steken via de brug die Schoonaarde 
met Berlare verbindt. Meerdere dagen 
vinden er hevige gevechten plaats. 

De gevolgen laten zich voelen in het rustige Zele. Zwaar gekwetste slachtoffers 
worden naar het hospitaal aan Koevliet gebracht voor verzorging. De jutefabriek 
Goossens op de Kouter valt onder artillerievuur en brandt volledig uit. Na de 
nederlaag op 8 oktober, gaat de terugtocht van de Belgische troepen langs de 
deelgemeente Heikant. 

Oorlogsspion Hanselaer

Zele had in WOI een moedige spion. Achilles Hanselaer was informant voor de 
Britse militaire inlichtingendienst. Hij bracht brieven met militaire informatie 
over Duitse troepenbewegingen, versterkingen en spoorwegtransporten naar de 
Engelsen. Maar hij zorgde ook voor een lijn tussen de jongens aan het IJzerfront en 
hun geliefden. Hun brieven reisden helemaal over Groot-Brittannië en Frankrijk en 
arriveerden uiteindelijk met veel vertraging aan het front. Op 18 mei 1918 werd hij in 
Gent geëxecuteerd. Een gedenksteen in de Wezepoelstraat ter hoogte van nummer 
43 herinnert hem.

De Zeelse Scheldebroeken
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Knooppunten 82  – 79  – 83  – 76  (– 77  – 81  )

Appels: Onschuldige slachtoffers van terreur

Op knooppunt 76 ben je aan de Waterhoek, op de linkeroever van de Schelde, op een 
boogscheut van Appels. Het veer van Appels-Berlare is een van de twaalf voet- en 
fietsveren die zo typisch zijn voor Scheldeland. Het geldt meteen ook als het oud-
ste en zou dateren uit 1253. De fietsvriendelijke taverne Het Veerhuis is een ideale 
plaats voor een korte tussenstop.

De inwoners van Appels krijgen in september en oktober 1914 verschillende keren 
het Duitse legerkorps over de vloer. Bij elke inval terroriseren de Duitse troepen de 
plaatselijke bevolking. Zo sluiten ze op 4 september 1914 de pastoor en wel zeventig 
mannen op in de kerk en dreigen die in brand te steken. Een tienjarig kind wordt 
doodgestoken met een bajonet. Verschillende huizen worden in Appels ook in 
brand gestoken, vooral als er ‘verdachte voorwerpen' worden gevonden. Dit is het 
geval bij de veldwachter, waar ze een militair hoofddeksel aantreffen. 

Vandaag is Appels een rustig dorp aan de Schelde. Kies je ervoor om hier het veer te 
gebruiken en zo via knooppunten 77 en 81 naar de Dender te rijden, dan laat je een be-
langrijk hoofdstuk geschiedenis links liggen: de slag om de Schoonaardebrug in Berlare. 

Fietsen langs de Schelde in Appels
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Knooppunten 76  – 74  – 68  – 67

Schoonaarde: de slag om Berlare

Aan knooppunt 68 steek je de Schoonaardebrug over. Hier 
vindt van 4 tot 8 oktober 1914 de slag om Berlare plaats. Links 
van de brug op de linkeroever ligt het fietsvriendelijke café ‘t Oud Brughuys, waar 
streekbieren geserveerd worden. Het stond er al in 1914 en heeft behalve een mooi 
uitzicht vandaag ook een oplaadpunt voor e-bikes.

Wil je aan knooppunt 76 de Schelde oversteken naar Appels, dan kan dat alleen 
met de veerdienst. Openingsuren: 01/04 tem 30/09: dagelijks 07u00-21u00 - 
01/10 tem 31/03: dagelijks 07u00-18u00. Overtochten om het uur en het half uur.  
Opgelet! Om 12u30 gaat de veerman lunchen. Dan zijn er geen veerdiensten.
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Gesneuveld voor een hoger doel

De Slag om de Schoonaardebrug was van nationaal belang. De toestand van de 
forten rondom Vesting Antwerpen was in oktober onhoudbaar geworden. De ko-
ning wou al zijn troepen naar de IJzer krijgen. Om tijd te winnen moesten de Duitse 
troepen zo lang mogelijk tegengehouden worden. Dat gebeurde langs de Schelde, 
onder meer hier aan de brug van Schoonaarde. 

Ruiters, karabiniers-cyclisten, voetvolk, allemaal werden ze in stelling gebracht. De 
Belgische bataljons namen hun posities in op de linkeroever in Berlare, de Duitse op 
de rechteroever in Schoonaarde. Dagenlang weerklonk er hevig artilleriegeschut. 
De Duitse troepen deden verwoede pogingen om de overkant te bereiken, zelfs 
met vlotten. Op een bepaald moment zag men hen balken en palen aanslepen 
om een soort ponton te bouwen. Uiteindelijk moesten de Belgen wijken. Tegen de 
overmacht van het getal was niets opgewassen. Dankzij de hardnekkige weerstand 
slaagden de Belgen echter wel in hun opzet: zo goed als alle Belgische troepen 
geraakten uit Antwerpen weg. 68 Belgische soldaten lieten het leven in de strijd 
om de Schoonaardebrug. Hun namen staan gegraveerd in het oorlogsmonument 
in Berlare, de gemeente even verderop op de linkeroever.

De Schoonaardebrug, anno 1914, opgeblazen door Belgische genietroepen
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Knooppunten 67  – 2  – 27  

Oudegem: Let op voor de hinderlaag

Het volgende dorp op je route is Oudegem. Na de brutale Duitse inval in de Den-
derstreek slaat het Belgische leger terug met een offensief op 26 september. Daarbij 
raken ook in het kleine Oudegem Belgische soldaten slaags met Duitse troepen. Bij het 
priemen van de ochtend is een bataljon van de vierde divisie, onder het commando 
van majoor Chaumé, vertrokken vanuit Grembergen, zo’n acht kilometer verderop. De 
hele groep bestaat uit het eerste bataljon van het achtste linieregiment, ondersteund 
door een eskadron lansiers, een 
mitrailleurauto en een deta-
chement artillerie. Rond half 
negen komen ze aan in het dorp. 
Nergens een Duitser te zien. In 
de kerktoren richten de Belgen 
een observatiepost in. Dan 
gaat het richting Gijzegem, de 
mitrailleurauto en het eskadron 
lansiers in de voorhoede. Bij het 
verlaten van Oudegem vallen 
de Belgen plots onder artillerie-
vuur. De Duitsers hebben zich 
ingegraven! De Belgen moeten 
het onderspit delven en tellen 
ongeveer honderd doden en ge-
wonden. Ook de kerktoren raakt 
zwaar beschadigd. Redenen 
genoeg voor luitenant-generaal 
Michel om ter plaatse te komen 
met versterkingen. Na krijgs-
beraad trekt de colonne verder 
richting Gijzegem, waarna het 
offensief vlotter verloopt.

De kerk van Oudegem, 
met kapotgeschoten toren
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Knooppunt 27

Mespelare: geen nieuws goed nieuws

Bij het Duitse offensief op Dendermonde, op 4 september 1914, wordt Mespelare 
zonder weerwerk ingenomen door de Duitse troepen. Mespelare blijft dan ook als 
enige deelgemeente van Dendermonde zo goed als gespaard van terreur en dat is 
op zich al meldenswaardig. Niettemin moet ook hier tijdens het verdere verloop van 
de Eerste Wereldoorlog het dagelijks leven terug worden opgebouwd in een sfeer 
van bezetting en ontbering. De oorlog brengt angst, ellende, honger, koude, dood 
en verlies met zich mee, maar mensen blijven ook hopen en liefhebben, huwen en 
feestvieren. Ze trachten zich waardig te gedragen in dramatische omstandigheden.

Hier aan knooppunt 27 heb je een prachtig zicht op het kleine dorp en de mooie kerk 
die erbovenuit steekt. 

Aan knooppunt 27 heb je een prachtig zicht op de kerk van Mespelare
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Knooppunten 27  – 81  – 87  – 88

Dendermonde: Martelaarstad

In september 1914 telt Dendermonde amper 10.000 inwoners. Niettemin is het 
zeer gegeerd door het vijandelijke leger. Het is dan ook strategisch gelegen aan 
de Scheldebrug die toegang biedt tot het Waasland. Dendermonde moet koste 
wat kost worden ingenomen en de brug moet veilig worden gesteld. Het Belgi-
sche leger krijgt uiteraard ook strikte orders. Geen enkele Duitse soldaat mag de 
linkeroever bereiken. Als het moet, dan wordt de brug maar opgeblazen. De strijd 
om Dendermonde is hevig. Het stadscentrum wordt op 4 en 5 september door 
de Duitsers in de as gelegd en de burgerbevolking moet ware terreur doorstaan. 
Dit levert de Ros Beiaardstad de bedenkelijke eer op een van de zeven Belgische 
martelaarsteden te zijn. Neem absoluut ook eens een kijkje in de lakenhalle van 
het stadhuis waar het verhaal van martelaarstad Dendermonde uitgebreid aan bod 
komt.

Een Duitse soldaat poseert op een van de klokken uit de neergestorte beiaard
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Knooppunten 88  – 91  – 89  – 81  – 94

Door een brandende stad

Hier aan de Tijsluis stroomt de Dender in de Schelde. Even verder stroomafwaarts 
ligt in 1914 de Veerbrug over de rivier. Wanneer je van hieruit de route verderzet rich-
ting centrum, dan rij je langs de Grote Markt, met zijn als ‘Unesco-Werelderfgoed’ 
erkende belfort. Tijdens het Duitse artilleriebombardement van 17 september 1914 
wordt de torenspits van het belfort getroffen. Het aanpalende stadhuis brandt uit. 
Het waardevolle archief en de stadsbibliotheek gaan volledig verloren. 

Even verder op de route vind je de Brusselse Poort. Opgeschrikt door de nakende 
komst van de Duitse troepen wordt deze poort in 1914 gebarricadeerd. Veel haalt 
dat niet uit. Bij de eerste grote aanval van de Duitsers gaan de Belgen meteen zwaar 
onderuit. Vanop de aarden omwallingen zien de Belgische soldaten hoe Duitse troe-
pen oprukken met gijzelaars voor hun rangen. Hun schouders en armen worden als 
steun gebruikt voor hun geweren. Hun borst moet Belgische kogels opvangen. 

De Dender die zich door het centrum kronkelt, is in 1914 bezaaid met scheepswrak-
ken. Het Belgische leger laat de binnenschepen doelbewust zinken om de Dender 
te blokkeren. Hoe rustig Dendermonde vandaag ook is, in september 1914 is het er 
een helse chaos.

De vernielde Veerbrug 
van Dendermonde 
gezien vanop de 
Linkerscheldeoever
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Knooppunt 97

Sint-Gillis-bij-Dendermonde: 
Pal in de aanvalslinie
Aan knooppunt 94 ben je in Sint-Gillis, een van de deelgemeenten van de stad 
Dendermonde. Het plaatsje heeft de pech om in 1914 pal in de aanvalslinie van het 
Duitse leger te liggen. Op 4 september rukken 35.000 manschappen een eerste keer 
op naar Dendermon de onder leiding van generaal von Böhn. Even na 8 uur trekken 
de eerste soldaten Sint-Gillis binnen. Ze vorderen in colonne langs de huizengevels. 
De Belgische infanterie zit verschanst in de huizen en neemt de Duitsers onder 
vuur, maar dat is niet eenvoudig. Burgers worden door de Duitse troepen uit hun 
huizen gehaald en als levend schild gebruikt. Er wordt in het wilde weg geschoten. 
Artillerie dondert onophoudelijk. Een granaat treft de nog maar pas gebouwde 
Sint-Egidiuskerk. De Duitse manschappen - velen duidelijk dronken - plunderen 
huizen en stichten brand. Al wat waardevol is, wordt geroofd. Sint-Gillis betaalt 
een hoge tol in september 1914. 169 woningen gaan in vlammen op. 45 inwoners 
vinden de dood. 

In september 1914 werd Dendermonde moedwillig platgebrand
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Knooppunten 94  – 97  – 96  – 59

Naar het bos 

Na Sint-Gillis fiets je richting Buggenhout. Wil je de route inkorten, sla dan af aan 
knooppunt 97, richting 58. Zo kom je in Baasrode aan de Schelde terecht, waar 
je het veer moet gebruiken om aan de overkant te komen. Wil je toch liever de 
bossen rond Buggenhout verkennen, ga dan verder naar knooppunt 96.

Knooppunt  59  

Opstal: de beschieting van de molen

In het centrum van deze deelgemeente 
van Buggenhout staat de oude Patat-
tenmolen, een graanmolen uit 1816. Om 
die te bekijken sla je in de Krapstraat 
even linksaf, in plaats van naar rechts 
zoals de route aangeeft. Vandaag is de 
molen een beschermd monument en 
de site herbergt een vrijetijdscentrum. 
Het huidige uitzicht van de molen is 
het rechtstreekse gevolg van Duitse be-
schietingen bij de Slag om Buggenhout. 
Op die bewuste dag in september 1914 
nemen de Belgische soldaten stellingen 
in om de belangrijkste toegangswegen 
tot het dorp te verdedigen. Jagers te voet 
en te paard beschermen de molen. Maar 
de Duitsers dringen de Belgen terug tot 
buiten de dorpskern. De Belgische ver-
liezen worden geschat op 35 tot 40 man. 
Opstalnaar Petrus Moortgat, die zich had 
verscholen in de molen, wordt zomaar 
doodgeschoten. Soldaat Pierre De Potter, 

De gehavende Patatattenmolen is vandaag een beschermde site

Het graf van Pierre De Potter op het krijgskerkhof van 
Dendermonde
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21 jaar, sneuvelt op honderd meter van zijn ouderlijke woning. Ook de kerk raakt zwaar 
beschadigd. De Duitsers hadden de Opstalnaars die niet gevlucht waren samengedre-
ven in de kerk, waar de pastoor hen zonder dralen algemene absolutie gaf.

Knooppunten 59  – 53  – 54

Buggenhout: alles kan dienen

Alsof de slachtoffers en gewonde soldaten in de veldslagen nog niet genoeg zijn, 
tergen de Duitsers de bevolking van Buggenhout met opeising van hun bezit. Het 
regent verordeningen en bevelen om haver, hooi, eieren, aardappelen, maar ook 
hout of fietsen in te leveren bij de bezetter. Het station is een transitplaats voor het 
transport van goederen van en naar Dendermonde. 

Vlakbij het station, op de hoek van de Pastorijstraat en de Nieuwstraat, staat het 
geboortehuis van geniesoldaat Camille Joseph Van Belle. Hij is een van de vrijwil-
ligers die in oktober 1914 in Nieuwpoort de sluisdeuren bedient om de IJzervlakte 
onder water te zetten. Als lid van de compagnie van sapeurs-pontonniers is hij 
belast met het onderhoud van de sluizen en de waterwerken op het Belgische 
front. De compagnie blijft de hele oorlog actief en wordt zwaar beproefd.

Belgische gesneuvelden worden herbegraven met Duitse militaire eer bij de kerk van Buggenhout
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Knooppunten 54  – 64

Het Buggenhoutbos – een vergeten slag

Vertrekpunt Buggenhout

Wie de route hier in Buggenhout start, parkeert zijn wagen best op de parking van 
het Buggenhoutbos in de Kasteelstraat. Fiets van daaruit een stukje terug richting 
Buggenhout en sla voor het dorp rechtsaf de Bareeldreef in. De naam Bareeldreef 
legt meteen de link met de Eerste Wereldoorlog, want ook hier liep de Etappen-
grens. De bareel waarvan sprake was die van een grenspost tussen Etappengebied 
en Generaal-Gouvernement, kunstmatig opgerichte gebieden waar de Duitse 
bezetter verschillende wetten hanteerde en waarvan de grenzen niet voor iedereen 
even duidelijk waren. In zijn oorlogsdagboek zegt Stijn Streuvels het zo: 'Wààr dat 
Etappengebied begon of eindigde wist toentertijde geen enkel buitenmens – dat 
waren Duitse aangelegenheden! – ik althans meende er onder te verstaan: heel het 
bezette gebied, tot aan de operatiestrook.'

Het Buggenhoutbos is een prachtige 
wandelplek en een echte topbestem-
ming in Scheldeland. Het is ook een plek 
van belang in WOI. Bij de Slag om Bug-
genhout (26-27 september 1914) is het 
bos het toneel van hevige gevechten. 
Hierbij sneuvelen een 40-tal Belgische 
jongens, waaronder artilleristen, jagers 
te voet, infanteristen en grenadiers. De 
slag past binnen de Derde Uitval van 
het Belgische leger vanuit Antwerpen.

Zodra je aan knooppunt 54 bent, kom 
je in het schaduwrijke Buggenhout-
bos. Tussen 1914 en 1918 werd zomaar 

De Boskapel in het Buggenhoutbos
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eventjes 250 hectare van het bos ge-
kapt. Er was een tekort aan brandstof 
voor de Duitse bezetter. Hout uit het 
bos was de oplossing. De houtskool ver-
werkte men in buskruit. Zo ontstonden 
uitgestrekte kouters of nieuwe straten, 
zoals de Bosdreef en de Kalkenstraat. 
Slechts een beperkt gedeelte werd na 
de oorlog opnieuw aangeplant. De 
bomen aan de oostkant van knooppunt 
54 zijn opmerkelijk jonger.
 
Knooppunt 54 ligt trouwens in de Ba-

reeldreef, een straatnaam die rechtstreeks naar de bezetting verwijst. Het bos vormt 
immers vier jaar lang de grens van het Etappengebied, dat grofweg samenvalt met 
de provinciegrens van Oost-Vlaanderen. Hier heerst geen civiel Duits gezag, maar 
een strikt militair regime. Je kon de bewaakte grens - overal greppels, heggen en 

Een groot deel van het Buggenhoutbos werd door het Duitse leger gerooid
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Wegwijs in het legerjargon

Om te fietsen in oorlogsgebied heb je geen militaire opleiding nodig, maar voor 
deze route helpt het om een paar begrippen uit de basisterminologie van de Eerste 
Wereldoorlog te kennen. 

artillerie: soldaten die schieten met mortieren of kanonnen
infanterie: grondtroepen, vechten te voet gewapend met een klassiek geweer
cavalerie: ruiters, soldaten te paard
jagers: scherpschutters en verkenners te voet 
grenadiers: strijders die handgranaten werpen
karabiniers: troepen die vechten met een karabijn, een geweer met korte loop. In 
WOI ook op de fiets: karabiniers-cyclisten.

verbodsborden - enkel oversteken als je 
in het bezit was van een speciale pas. 
Een ware uitdaging voor de boeren die 
grond hadden aan de overkant van de 
grens … en voor smokkelaars.

Spendeer nog wat tijd in het bos als 
je kan. Breng een bezoekje aan de 
Boskapel of ga met de kinderen naar 
de speelzone. Voor een hapje en een 
tapje kan je terecht in de vele tavernes. 
Probeer absoluut een Tripel Karmeliet, 
Pauwel Kwak of Malheur. Lokale bieren 
van de bovenste plank.
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Knooppunten 64  – 23  – 66  

Opdorp: een frontale aanval

Op de Dries van Opdorp stond in 1914 het klooster van de zusters van Sint-Vincen-
tius à Paulo. Nu rest enkel nog het statige kloosterhuis met ijzeren spijlenhek. Bij 
de slag om Buggenhout vestigt de Belgische legerstaf zich in dit klooster. In de 
naburige meisjesschool richten de zusters een hospitaal in, als een vooruitgescho-
ven hulppost van het hospitaal van Sint-Amands. Om zeven uur in de ochtend van 
29 september vallen de Duitsers frontaal  aan. Verdedigingsvuur vanuit het fort 
van Liezele brengt grote schade toe aan de kerk, de pastorie en heel wat huizen. 
Opdorp valt rond één uur ´s middags. Er sneuvelen acht grenadiers. Negentien 
raken gewond.

Het loont de moeite hier even van de route af te wijken wanneer je aan knoop-
punt 66 bent gekomen. Sla rechtsaf de Dries in en fiets verder tot aan het unieke 
dorpsplein van Opdorp. In het voorjaar staan er tienduizenden narcissen in bloei. 
Wie het geografisch middelpunt van Vlaanderen wil bezoeken fietst even verder 
de Vekenstraat in.

De Dries van Opdorp
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Knooppunten 66  – 11  – 10  

De Briel: spoorlijn 52

Na Opdorp fiets je richting Sint-Amands voor een tocht langs de Schelde, terug 
naar Dendermonde. In de Kuitegemstraat (tussen knooppunten 10 en 11) rij je over 
de oude spoorlijn 52 in de buurt van de Briel. Deze lijn is begin augustus tot eind 
september 1914 van vitaal belang voor het transport van goederen en troepen. Ze 
is lange tijd ook de enige uitweg naar de nog niet door Duitsers veroverde Linker-
scheldeoever. Begin september 1914 ligt de Briel in 'niemandsland'. Er zijn dagelijks 
confrontaties tussen Duitse en Belgische verkenners en patrouilles. De Briel wordt 
ingenomen op 29 september in de namiddag. Tijdens het verdere verloop van de 
Eerste Wereldoorlog ligt de Briel op de grens van het Etappengebied, wat verplaat-
singen naar Sint-Amands en de provincie Antwerpen quasi onmogelijk maakt.
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Knooppunten 10  – 52  – 58

Baasrode: een brandende scheepswerf

Baasrode is befaamd om zijn maritiem erfgoed. De voormalige scheepswerven 
en hun uitrusting kan je nog bekijken in het Scheepvaartmuseum. Bij een Duitse 
beschieting in 1914 branden de zagerij en de houtvoorraad van de scheepswerf 
Van Praet-Dansaert nagenoeg helemaal af. Nochtans hadden Duitse troepen 
de gemeente zonder veel moeite ingenomen begin september. Maar dat was te 
vroeg victorie gekraaid. Belgische eenheden kunnen het dorp heroveren, maar op 
30 september keert het tij. De Duitsers palmen met zware bombardementen het 
dorp weer in. Bijna alle inwoners zijn gevlucht en de overgebleven vrouwen en 
kinderen nemen hun toevlucht tot de kelder van de pastorie. De pastorie zelf en de 
kerk lopen zware schade op door granaten. Ook de kerkmuren krijgen verschillende 
voltreffers te verwerken. De preekstoel, het koorgestoelte, de drie altaren en de 
biechtstoelen moeten eraan geloven. Op hetzelfde moment is de beschieting van 
de fortengordel rond Antwerpen in volle gang, wat blijkbaar tot hier te horen is... 
en ook te voelen. Althans volgens het dagboek van kolonel Verbist, gelegerd aan de 
overkant in Moerzeke: ‘La terre en tremble dans notre presqu’île de Moerseke!’ Een 
overdrijving? Of hadden de Dikke Bertha’s inderdaad zo’n verschrikkelijk effect?
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(Aan knooppunt 58  neem je de veerboot naar de Linkerscheldeoever)

Knooppunten 58  – 57  – 56  – 99  – 95  – 90

Grembergen: ‘Het heil van het 
leger berust in uw handen’
Goed anderhalve kilometer na knooppunt 95 zie je aan de overzijde van de Schelde 
Dendermonde terug. Hier ligt in september 1914 de Veerbrug. Op de linkeroever, waar 
je nu fietst, moet het Belgische leger, onder leiding van generaal Michel, de Duitsers 
beletten de brug over te steken en naar Antwerpen door te stoten. Want daar zullen 
begin oktober de Belgische soldaten aan de aftocht naar de IJzer beginnen. Er rust 
een belangrijke taak op de schouders van de Belgische soldaten in Grembergen.

Na verscheidene dagen van hevige artilleriebeschietingen proberen twee Belgische 
soldaten de brug onklaar te maken. Ze steken er in de nacht van 16 op 17 september 
het vuur in, maar dat klaart de klus nog niet. Enkele dagen later steken onze genie-
troepen de brug vol explosieven. De brug mag niet intact in Duitse handen vallen! Een 
geniesoldaat brengt in de nacht van 1 op 2 oktober de bom tot ontploffing, waarop de 
brug – inclusief de aanstormende Duitsers – met een enorme knal de lucht invliegt.

Belgische scherpschutters aan de oevers van Grembergen
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Knooppunten 90  – 92  – 86  – 82

Zele Dijk: Oorlogsdagboek

Aan knooppunt 90 kan je ofwel richting eindpunt via de knooppunten 92 en 86, 
of je volgt de dijk richting 83. Doe je dat laatste, dan vind je vlakbij knooppunt 90 
een opmerkelijke villa in een mooi onderhouden tuin. Je bent terug in de gemeente 
Zele. Even verderop is het watersport troef aan de Costa Zela. En bij de lekkerbekken 
is dit stukje dijk bekend om zijn restaurantjes. 

Het mooie pand op de dijk is de Villa Eugeen Burm, ook het Kasteel van de Dijk 
genoemd en gebouwd in art-nouveaustijl. De bewoner in 1914, de heer Burm, hield 
een dagboek bij. Hij noteerde daarin zowel private aangelegenheden als alge-
mene gebeurtenissen. Zo maakte hij waardevolle notities over de oorlogsfeiten: 
beschrijvingen van voorbijtrekkende troepen en transporten ter verdediging van 
de Linkerscheldeoever en ook de brand van Dendermonde die de man vanuit zijn 
villa duidelijk kon volgen. Hij had echter ook oog voor de gemoedstoestand van 
de bewoners van Zele, wanneer hij de arme vluchtelingen zag langskomen op de 
route van Grembergen. Je treft op het terrein ook nog een dienstgebouw aan in 
cottagestijl, gelegen aan de straatkant. Bij het uitbreken van de oorlog dreef Burm 
hier een houthandel. In de tijden daarvoor was hier een scheepswerf.

De villa is privaat gebied, maar laat zich het best bewonderen via de overkant van 
de Schelde, op de Sint-Onolfsdijk.

De villa van Eugeen Burm gezien vanop de Sint-Onolfsdijk
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Knooppunt 82

Zele: Soep voor het volk

Na knooppunt 86 ligt het dorpscentrum van Zele. Net voor je knooppunt 82 bereikt, 
zie je aan de rechterkant op de kruising met de Langemuntstraat het gebouw van 
stokerij Rubbens. Het is herkenbaar aan de rode bakstenen en de schouw. Sinds 
1817 wordt hier straffe graanjenever gestookt, maar tijdens de oorlog moet de sto-
kerij haar activiteit staken. Het pand krijgt een heel andere bestemming. Voortaan 
moeten hier op grote schaal … soeppotten pruttelen. De stokerij wordt een centraal 
punt in de voedselbedelingen voor het volk. De organisatie is in handen van het 
'Comiteit', de wijdvertakte organisatie die tijdens de oorlog ons hele land van nood-
zakelijke levensmiddelen voorziet. Het Comiteit in Zele wordt bevoorraad vanuit 
Nederland. Af en toe is er een extraatje uit Amerika of Portugal, sappige sinaas-
appelen of zoete cacao. Toch liever de jenever voor jou? Hij wordt nu in Wichelen 
gestookt, want Rubbens is verhuisd, maar je kan hem nog steeds proeven in een van 
de vele cafés op het Zeelse marktplein.

De binnenkoer van Stokerij Rubbens
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De De Bruynkaai in Dendermonde. Ooit lag hier de Veerbrug over de Schelde
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Fietsroute 3
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Praktische info

Route: puurs, bornem, sint-Amands

Startplaats:  Fort Liezele, Fortbaan, Puurs

Parking: Gratis parkeren aan Fort Liezele

Traject: 51km

Knooppunten: 85  - 84  - 82  - 37  - 80  - 13  - 89  - 40  - 02  - 03  - 05  - 04  - 07  - 08  - 
76  - 67  - 10  - 11  - 66  - 88  - 81  - 85

De fietsroute bereiken vanaf Fort Liezele: Fort Liezele ligt op de fietsroute tussen 
knooppunt 81  en 85 . Om de route te rijden fiets je het fort voorbij, weg van de 
Fortbaan, richting knooppunt 85 .

Fietsen langs forten uit WOI
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Illustratie Jan Van Lierde
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Van de forten in Scheldeland is het 
fort van Breendonk wellicht het meest 
bekende. Samen met de forten van Bor-
nem en Liezele vormt het een deel van 
de buitenste fortengordel rond Antwer-
pen. Gebouwd op het einde van de 19de 
en in het begin van de 20ste eeuw, moe-
ten die ervoor zorgen dat België als een 
jong en neutraal land een aanval van 
buitenlandse troepen kan doorstaan. 
Metersdikke betonnen muren worden 
opgetrokken, brede grachten eromheen 
gegraven, prikkeldraad als versperring 
opgetrokken, kanonnen in koepels inge-
bouwd en een onnoemelijke voorraad 
wapens en munitie opgeslagen. De aan-
val laat niet lang op zich wachten.

Al in augustus 1914, wanneer de Duitse 
troepen het land binnenvallen bij 
Luik, heeft het militaire opperbevel 
de forten van Breendonk, Liezele en 
Bornem in paraatheid gebracht. De 
drie bolwerken worden dan ook een 
serieuze doorn in het oog van de Duitse 
keizer. Op 4 september zetten zijn 

troepen de aanval in. Het doelwit is 
Antwerpen. Het grootste deel van het 
Belgische leger heeft zich daar terug-
getrokken na de val van Brussel. Wil 
het Duitse leger snel doorstoten naar 
Frankrijk, dan moet het met spoed de 
Vesting Antwerpen met al haar forten 
in handen krijgen. Er is terecht haast 
bij gemoeid. De keizer vreest de komst 
van het Engelse leger via de haven van 
Antwerpen. 

De militaire bolwerken van de forten-
gordel rond Antwerpen liggen vaak 
middenin een woongebied, waar bur-
gers hun alledaagse leven leiden. De 
bevolking krijgt dan ook zwaar te lijden 
wanneer het Duitse offensief begint. 
Hele straten - en in het geval van Liezele 
zelfs de hele dorpskern – worden door 
de fortgarnizoenen preventief platge-
brand om de kanonnen in de forten 
een vrij schootsveld te geven. Ook de 
kerktorens van Mariekerke, Breendonk 
en Sint-Amands worden bestookt van-
uit de forten om observatieposten van 

Cyclist
De karabinier-cyclist maakte deel uit van de Belgische infanterie in WOI. Zij verplaatsten 
zich op fietsen, voerden verkenningsopdrachten uit en werden o.a. ingezet voor snelle 
confrontaties met de vijand. Karabiniers-cyclisten vuurden net als andere karabiniers met 
een karabijn, een geweer met korte loop.
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Fietsen langs forten uit WOI
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de bezetter uit te schakelen. Vaak wordt 
niet alleen de kerk geraakt. 

Aanvankelijk heerst er optimisme en 
strijdlust bij de Belgische fortgarni-
zoenen. Maar tegen de overmacht 
van het Duitse leger blijkt geen kruid 
gewassen. Begin oktober moeten de 
fortcommandanten hun verlies onder 
ogen zien. Het gros van het Belgische 
leger heeft zich teruggetrokken tot 
achter de IJzer. De forten zijn geïsoleerd. 
De soldaten zijn uitgeput. De munitie 
is op en de forten zijn langs alle kanten 
omsingeld door de vijand. De bevelheb-
bers beslissen tot de overgave.
  
Onze derde fietsroute biedt een kijk op 
het Antwerpse deel van Scheldeland, 
waar niet alleen de forten maar ook 
de spoorlijnen een prominente rol 

speelden in het verloop van de Eerste 
Wereldoorlog. Deze waren van vitaal 
belang voor de bevoorrading, maar ook 
voor de aan- en aftocht van troepen. Als 
ultieme verdediging en om de aftocht 
te dekken blazen Belgische genietroe-
pen in 1914 verschillende spoorbruggen 
op, waaronder de bekende Scheldebrug 
tussen Bornem en Temse. 

Onze derde fietsroute biedt voor ieder 
wat wils. Want naast de forten, bunkers 
of bruggen slingert de weg zich langs 
pittoreske uithoekjes, rustige landwe-
gels of romantische dijken. Met het 
oorlogsgeweld gelukkig ver weg, kan 
je vandaag volop genieten van de na-
tuur, de culturele pareltjes en de lekkere 
streekspecialiteiten van Scheldeland.

De Vliet meandert tussen de dorpskern van Puurs en het Tekbroek, een prachtig natuurgebied.
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Startpunt

Fort van Liezele: kanongebulder

Het fort van Liezele maakt deel 
uit van de Stelling van Antwerpen, 
een dubbele cirkel van 50 forten en 
schansen die tussen 1859 en 1914 
werden gebouwd ter verdediging van 
Antwerpen, het Nationaal Reduit (of 
militair hoofdkwartier) van België bij 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Niet alle forten waren klaar in 1914, 
maar de bouw ervan kwam in het begin van de 20ste eeuw in een stroomversnel-
ling terecht, door de aanwakkerende oorlogsdreiging. 

Wanneer Duitsland in 1914 vrije doorgang eist om Frankrijk aan te vallen, worden 
de forten in allerijl in paraatheid gebracht. Zo ook het fort van Liezele. Koning Albert 
komt persoonlijk op bezoek om het moreel van de driehonderd net aangevoerde 
soldaten op te peppen. Deze mannen moeten onder leiding van commandant 
Fièvez en met meer dan dertig kannonen ter beschikking de Duitse opmars ver-

Een foto van Fort Liezele met Duits handschrift, verwijzend naar de oorlogsjaren 1914 – 1916
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tragen, zoniet tegenhouden. Maar 
tegen het geweld van de aanstor-
mende Duitse oorlogsmachine is 
niets aan te vangen. Bij de aanval op 
Fort Liezele dringt het Duitse leger 
alle Belgische troepen al snel terug 
tot achter de fortenlijn. Hoewel de 
Duitse troepen er niet meteen in 
slagen het fort in te nemen, lijkt 
het einde van Fort Liezele nakend. 
Begin oktober trekt Koning Albert 
zijn veldleger terug tot achter de 
IJzer. Fort Liezele dekt de terugtocht, 
maar blijft geïsoleerd achter. Door 
uitputting van de munitie en de 

hopeloze situatie besluit het fortbevel tot capitulatie op 10 oktober 1914.

Vandaag is Fort Liezele een van de best bewaarde forten en een prachtige locatie 
om deze fietstocht te laten starten. Parkeer je wagen hier, fiets de route, maar neem 
absoluut ook een kijkje binnen in het fort. Je kan er verdwalen in de vele gangen die 
geschutskoepels met elkaar verbinden. Je vindt er ook een permanente collectie met 
originele uniformen, wapens en veel meer.  Je kan er ook wandelen met audio guides.

Liezele in lichterlaaie

Voor de inwoners van Liezele is 4 september 1914 een tragische dag. De troepen 
van commandant Fièvez krijgen het bevel om het dorp plat te branden. Het is 
een beslissing die snel moet worden genomen. De Duitse troepen zijn tot Liezele 
genaderd. Ze zijn er nog niet in geslaagd het fort in te nemen, maar dat is slechts 
een kwestie van tijd. Om de kanonnen van het fort vrij schootsveld te geven op het 
oprukkende Duitse leger, moet Liezele wijken. 209 huizen gaan in de vlammen op. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden er in België 65.000 woningen vernield. Het 
Koning Albertfonds is één van de organisaties die noodwoningen levert. In het fort 
van Breendonk wordt een originele KAF noodwoning heropgebouwd.
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Knooppunten 85  – 84  – 82

Sint-Leonarduskerk: 
Beschieting van de kerktoren

Even voorbij knooppunt 84 ligt rechts de Sint-Leonarduskerk. De hoge toren van 
deze kerk is in oorlogstijd een ideale observatiepost voor de mannen van Fort 
Breendonk. Dit fort ligt hier op amper vier kilometer vandaan. In WOI maakt het 
deel uit van de vierde sector van de fortengordel en is het een doelwit voor het 
Duitse leger. Bij hun opmars naar Antwerpen op 4 september komen Duitse troe-
pen tot bij de Sint-Leonarduskerk. Ze weten maar al te goed dat kerktorens een 
haast onbeperkt zicht bieden op de omgeving. En dus moet de toren uitgeschakeld 
worden. Hun artillerie wordt erop losgelaten en de deels verwoeste toren wordt 
ingenomen. Daarop beschieten de Belgen dan weer de toren, die ook nu weer ver-
schillende granaten te incasseren krijgt. Een ruïne is wat uiteindelijk overblijft. Na 
de gevechten wordt de kerk afgebroken en na de oorlog wordt ze heropgebouwd. 

De Sint-Leonarduskerk van Breendonk brandde compleet uit in 1914
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Knooppunten 84  – 82

Gedenkteken Hauptmann Engel: 
Liefde in tijden van oorlog

Een paar kilometer voorbij de 
Sint-Leonarduskerk, op het 
einde van de Schaafstraat 
staat aan de linkerkant 
een gedenkteken voor een 
Duitse gesneuvelde soldaat. 
De sobere arduinen steen is 
opgericht voor Hauptmann 
(kapitein) Arthur Engel door 
zijn ontroostbare weduwe. 
Engel is een van de Duitse 
aanvoerders bij de aanval 
op Fort Breendonk. Dat ligt 
aan je rechterkant op nog 
geen kilometer afstand aan 
de overzijde van de A12. 
De onfortuinlijke kapitein 
komt met zijn regiment in 
een kogel- en granaatregen 
terecht. Dat gebeurt op 4 
september 1914. Tientallen 
soldaten van het regiment 
worden weggemaaid. Zo 
komt ook kapitein Engel 
aan zijn einde. Zijn lijk raakt 

verstrikt in vlijmscherpe prikkeldraad.

Om een beter beeld te krijgen van de situatie van toen: in dit deel 
van de Schaafstraat stond geen huis meer overeind. Alles was in 
de as gelegd om een schootsveld vrij te maken vlak voor het fort. 
Kapitein Engels vrouw laat het gedenkteken nog tijdens de oorlog 
plaatsen. Of de dame ook naar België is afgereisd is niet geweten. 
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Knooppunten 82  – 37  – 80

Station Puurs: 
draaischijf voor fortverkeer
In het Puurse station vertrekken spoorlijnen naar Sint-Niklaas, Mechelen, Dender-
monde en Antwerpen. Vandaag nemen vooral pendelaars, scholieren en studenten 
er de trein. Helemaal anders is het in 1914, wanneer dit station dé draaischijf wordt 
van het vervoer rond Vesting Antwerpen. Bij de algemene mobilisatie, meteen na 
de oorlogsverklaring, stappen hier de soldaten af die de fortgarnizoenen in de buurt 
zullen gaan vormen. Voor vele andere soldaten is Puurs slechts een tussenstation 
op weg naar een ander fort. Zwijndrecht, Kruibeke, Broechem, noem maar op. Hele 
colonnes passeren hier rond 20 augustus; dan trekt het leger zich massaal terug 
naar de forten dichtbij Antwerpen. Ook alle bevoorrading van de forten gebeurt 
langs deze spoorlijn. Het allerbelangrijkste is echter de rol die het station speelt bij 
de terugtocht naar de IJzervlakte. Al het rollend materieel van de Belgische strijd-
macht plus de munitie en de voedselvoorraden worden via Boom en Temse naar 
Oostende getransporteerd. En dat met het Duitse leger op amper vier kilometer! 
Op 7 oktober 1914 om 18 uur rijdt de laatste trein - propvol met soldaten en vluch-
telingen - uit het station. 
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Knooppunten 37  – 80

Spoorwegbrug Vliet: 
Opgeblazen uit zelfverdediging

Wanneer je het centrum van Puurs 
uitrijdt langs de spoorlijn, dan fiets je 
op een gegeven moment over de brug 
over de Vliet. In 1914 is deze spoorlijn 
van strategisch belang voor het Belgi-
sche militaire transport. Het lot van de 
spoorweg wordt echter bezegeld door 
het doelbewust opblazen van de Vliet-
brug. Dat gebeurt logischerwijze na 
de terugtocht van het Belgische leger. 

Commandant Victor Coune van Schans Puurs laat de spoorbrug springen en maakt 
zo de spoorbaan onbruikbaar voor Duitse troepen. Tijdens de oorlogsjaren nog zul-
len zij de spoorbrug herstellen. Vandaag rijden hier nog altijd treinen, maar niet 
van de NMBS. Tijdens de zomermaanden puffen de locomotief en wagons van de 
vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs voorbij. Het traject is veertien kilometer lang, 
kent vier haltes en kronkelt zich doorheen de prachtige natuur. Langs de weg kom 
je voorbij pittoreske dorpjes, stille dorpspleinen en rustieke musea. Beslist een aan-
rader voor een familie-uitstapje.

Duitse genietroepen herstellen de spoorbrug over de Vliet'
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Knooppunten 80  – 13

Schans Puurs: 
van verdediging naar zachte recreatie
Vlakbij knooppunt 80 ligt Schans Puurs, vandaag beter bekend als de Sint-Pieters-
burcht. Het loont de moeite even een kijkje te gaan nemen. Je bereikt de ‘burcht’ door 
aan knooppunt 80 linksaf te slaan in plaats van rechtdoor te gaan, en dan meteen 
weer rechts door de nieuw aangeplante dreef. Honderd jaar na WOI is dit oorlogsrelict 
succesvol getransformeerd tot natuureducatief centrum, met een gezellig buitenter-
ras en een houten speeltuin voor de kinderen. Het gebouw zelf is een verblijfplaats 
voor vleermuizen en is open voor het publiek tussen mei en september.

Begin augustus 1914 wordt de schans bemand met soldaten afkomstig van Fort 
Liezele; een schans is kleiner dan een fort en heeft geen eigen garnizoen. Onder 
leiding van commandant Victor 
Coune moeten de soldaten in 
de eerste plaats bescherming 
bieden aan de ruimte tussen de 
forten in. De Redoute de Puers, 
zoals de Franse benaming toen 
luidde, ondersteunt meermaals 
artilleriebeschietingen op Duitse 
stellingen. Wanneer de Belgische 
troepen zich uit Antwerpen 
terugtrekken naar de IJzer, slaat 
een deel van de soldaten van de 
schans op de vlucht. De meesten 
keren echter terug. Als op 10 ok-
tober Fort Liezele zich overgeeft, 
valt de nodige artilleriesteun 
weg en capituleert ook de 
schans. 

De Schans van Puurs – 
vandaag een speeltuin in het groen
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Tekbroek: overstroming als wapen

De oorlogstactiek die onlosmakelijk verbonden is met de Eerste Wereldoorlog is 
wellicht overstroming, of inundatie. Eens een gebied ondergelopen is, wordt het on-
toegankelijk voor het rollend materieel van de vijand. Deze tactiek wordt op grote 
schaal toegepast aan de IJzervlakte, maar ook hier in het nabijgelegen Tekbroek. 
Twaalf hectare groot, is dit broekbos nu een natuur- en wandelgebied, beheerd 
door Natuurpunt. Het ligt in het stroomgebied van de Vliet en de Molenbeek. Bij 
het in verdediging brengen van de Vesting Antwerpen, zetten de Belgische garni-
zoenen bij hoog tij de laaggelegen gronden blank. Het doel van 1,2 meter wordt 
amper behaald wegens het te zwakke debiet. Het Tekbroek ligt niet op je route, 
maar je kan het bereiken door aan knooppunt 80 even richting knooppunt 81 aan 
te houden. Verwacht je niet aan een overstroomd gebied. Vandaag is het Tekbroek 
een uitgestrekt stuk land, waardoor de Vliet zich meanderend een weg baant. Wil je 
het zien, ga er dan even wandelen. Het is een ideale manier om je rit even te breken. 
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Station Oppuurs

Verder langs het spoor, voorbij knooppunt 13 ligt het voormalige stationsgebouw 
van Oppuurs. Het gebouw, dat eerder op een groot uitgevallen herenwoning lijkt, 
wordt opgetrokken in 1912. De spoorlijn Dendermonde-Puurs  is in 1914 belangrijk 
voor het troepentransport van het Belgisch leger. Bij de mobilisatie op 31 juli wordt 
een deel van de fortgarnizoenen langs deze weg aangevoerd. Wanneer het Belgisch 
veldleger zich op 20 augustus terugtrekt binnen de Vesting Antwerpen, kent de 
spoorlijn een intens verkeer. Het gebruik wordt abrupt onderbroken wanneer op 3 
september de rails ter hoogte van Baasrode door de Duitsers worden opgebroken. 
De terugtocht van het Belgisch veldleger op 6 en 7 oktober 1914 naar de IJzer bezegelt 
het lot van de spoorweg, na een laatste gevecht tussen Belgische karabiniers en 
Duitse troepen aan het station van Oppuurs.

Deze stoomtrein rijdt in de zomer 
tussen Dendermonde en Puurs. 
Beslist een aanrader!
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Knooppunten 13  – 89  – 40

Fort Bornem: 
het vergeten fort houdt als laatste stand

Net als Fort Liezele maakt ook Fort 
Bornem deel uit van de buitenste 
fortengordel rond vesting Antwerpen. 
Het is het laatste fort op de rechter-
scheldeoever en verdedigt het gebied 
tussen de Scheldebrug bij Temse en 
Fort Liezele. De bouw ervan startte in 
1909. Bij het begin van de oorlog was 
het dan ook verre van afgewerkt. In 

1914 bedraagt het legergarnizoen hier 200 infanteristen, 130 artilleristen en 20 
diensten. Tot 10 oktober althans, want dan worden de laatste Belgische troepen 
in Klein-Brabant hier tot overgave gedwongen. Vandaag werpt menig visser graag 
zijn lijnen uit in de visrijke fortgracht. Rondom verspreid staan vakantiechalets en 
ook een cafetaria met terras. Zin in een drankje? Dat kan hier. Andere optie: 500 me-
ter verderop ligt de kinderboerderij Barelhoeve. De ijsjes zijn er fenomenaal lekker!

Pantserforten rond de Stelling van  Antwerpen

De forten in Klein-Brabant maken deel uit van een veel grotere verdedigingsgordel 
rond Antwerpen. In 1906 had de regering beslist om de Stelling van Antwerpen uit 
te breiden met een vooruitgeschoven fortengordel in een wijde boog om de stad: 
van Haasdonk (Beveren) in het Waasland, over Bornem en Lier, over Brasschaat en 
Stabroek op de rechteroever. De volgende jaren werden elf pantserforten en twaalf 
pantserschansen in ongewapend beton gebouwd, die weerstand moesten bieden 
aan het modernste geschut. De werf was enorm: men startte op 23 plaatsen tegelijk, 
verspreid over zowat 100 kilometer. De kosten werden geschat op bijna 14 miljoen 
Belgische frank. In 1913 was de bouw voltooid en begon men met de bewapening. 
Die was slechts gedeeltelijk afgewerkt bij de Duitse inval in 1914.
Meer informatie over de fortengordel vind je op www.fortengordels.be.

De Barelhoeve, een heerlijke plek om even uit te rusten
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Knooppunten 40  – 2  – 3

Scheldebrug: 
sabotage om de Duitse 
opmars te stoppen.
Of hier ooit Duitsers zijn overgezwommen om Antwerpen te gaan veroveren is 
niet geweten. Een zwempartij in de Schelde met haar sterk getij en druk verkeer 
is vandaag in elk geval af te raden! Feit is wel dat de Duitse eenheden hier aan de 
Scheldebrug vanaf 7 oktober 1914 geblokkeerd zitten. De Belgische genietroepen 
hadden met verschillende ontploffingen de brug onklaar gemaakt. Er was dus geen 
doorkomen meer aan. De dagen vooraf was er via de spoorlijn die over de brug loopt 
nog een drukke aan- en afvoer geweest van munitie, materieel en troepen. Dat was 
de Belgische aftocht naar Antwerpen. Om die aftocht veilig te stellen, moest de 
brug sneuvelen.

Vandaag is de brug een drukke verkeersader met heel wat spitsverkeer. Dat was in 
1914 heel anders. Naast de rails liep toen enkel een smalle gang waar dorpelingen 
en boeren met hun vee konden oversteken. Een bescheiden paarden- of hondenkar 
paste ook nog net tussen de spijlen. Aan het begin van de brug stond een tolhuisje 
waar de tolwachter zijn geld inde. De oorspronkelijke brug, de grijze constructie in 
de rijrichting van Temse, werd in 1870 ontworpen door de bekende Gustave Eiffel, 
de architect van de Eiffeltoren. 

De Eiffelbrug over de 
Schelde werd in WOI 
onklaar gemaakt en in 
WOII definitief vernield.
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Knooppunten 3  – 5  – 4  – 7  – 8  – 76

Langs de Schelde

De negen kilometer langs het idyllische Weert bieden o.a. een schitterende aanblik 
op het kasteel van Marnix de Sainte Aldegonde, verscholen in het groen, en op de 
Oude Schelde, een 6 km lange zijarm van de Schelde. Er zijn mogelijkheden te over 
om hier even halt te houden op een zonnig terras, in een gemoedelijke brasserie of 
gewoon in het gras voor een picknick. 

Kerk Mariekerke: Verwoestend vuur

De kerk van Mariekerke staat bijna letterlijk op de dijk. 
Hier vind je ook het gratis fietsveer naar Moerzeke. In de 
eerste oorlogsmaanden in 1914 moet de kerk van het vis-
sersdorpje eraan geloven. Genietroepen verwoesten het 
godshuis om te verhinderen dat Duitse troepen de toren 
als uitkijk- en mitrailleurpost gebruiken. Het is de avond 
van 7 oktober. De rivier ligt er rimpelloos bij. Plots berei-
ken kleine golfjes de oever. Het water komt in beweging, 
klotst steeds luider tegen de met planten begroeide oe-
ver. Kanonneerbootjes met daarop eenheden pontonniers 

doemen op in het donker. Hun gewapende boten vol petroleum. Ze gaan aan land. 
Eensklaps overal licht. Alle kerkmeubels staan in brand. Het vuur is zo hevig, dat 
zelfs de klokken smelten. In 1925 wordt 
de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten 
Hemel Opgenomen heropgebouwd in 
neogotische stijl. Tegenwoordig is de 
plaats gekend omwille van de vijfjaar-
lijkse opvoering van het Passiespel, dat 
buiten voor de hoofdingang plaats-
vindt. Elk jaar vindt in Mariekerke ook 
het Palingfestival (Pinksteren) plaats. 
Een lekker bord paling is het hele 
jaar door te verkrijgen in de lokale 
restaurants. 

Het kerkje van Mariekerke, op een steenworp van de Schelde. 
Schilderachtig mooi
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Knooppunten 76  – 67

Kerk Sint-Amands: Krijgsgeruchten

Wie langs de dijk Sint-Amands binnenrijdt, kan er niet naast kijken: het praalgraf van 
dichter Emile Verhaeren en de gezellige flaneerkade. Ga je links van de Kaai weg, dan 
kom je aan de kerk die je al van op de dijk in Mariekerke ziet staan. De soldaten van 
Fort Bornem takelen het gebedshuis in 1914 zo hard toe, dat het compleet onbruik-
baar werd. Moge God hen vergeven! Even terugspoelen … Het is 5 september 1914. 
Een Duitse patrouille valt het dorp binnen. Ze zien in de kerk een prima observatiepost 
en verplichten de pastoor en de onderpastoor om met hen de toren te beklimmen. 
Dat doet meteen de geruchtenmolen malen. En die maalt tot in Fort Bornem. Het 
krijgsgezag in het fort wordt in de waan gebracht dat Sint-Amands onder de voet is 
gelopen en dat er geschut op de toren wordt geplaatst. Daarop neemt de artillerie van 
het fort zonder enige waarschuwing de kerk onder vuur. Om het werk af te maken, 
marcheren ook nog eens tweehonderd soldaten naar het dorp. Korte metten met de 
kerktoren! Ze steken er de brand in. Toren, dak, oksaal, predikstoel en stoelen worden 
vernield. Twee aanpalende huizen aan de Kaai vatten eveneens vuur en branden tot 
de grond af. In 1923 bouwt men de kerk weer op.
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Knooppunten 67  – 10

School Hekkestraat: 
‘Ambulancie’ voor de gewonden
Even verderop in het dorpscentrum van Sint-Amands ligt in de Hekkestraat de 
basisschool Zonnebloem. Het schoolgebouw doet in WOI dienst als veldhospi-
taal. Met de toestroom van gekwetste soldaten is er een dringende nood aan 
medische opvang. De zusters van Sint-Vincentius à Paulo, die in Sint-Amands 
een gasthuis hebben, ontruimen prompt de meisjesschool en richten er een 
‘ambulancie’ in. Ze werken dag en nacht om het lot van de gekwetste soldaten 
te verlichten. Vooral na de Slagen van Buggenhout en Opdorp eind september 
1914 hebben ze de handen vol. De gevechtslinie komt immers steeds dichterbij 
het dorp. De soldaten liggen dan aan de spoorwegberm van de lijn Mechelen-
Dendermonde hier vlakbij. Op 29 september brengt men in één klap meer dan 
honderd gewonden uit de Slag van het Buggenhoutbos binnen. Dezelfde avond 
neemt het Duitse leger Sint-Amands in. 

Naar school tijdens de oorlog 

Het schoolleven van de kinderen van Sint-Amands wordt regelmatig op zijn kop 
gezet door oorlogsperikelen. In de eerste maanden van de oorlog worden de lessen 
opgeschort op bevel van de burgemeester. De meeste bewoners slaan op de vlucht. 
Na hun terugkeer, gaat de school weer open. Vervolgens wordt de jongensschool 
meer dan drie jaar lang een controlepost voor werklozen. Eén dag per maand 
bieden werkloze mannen zich hier aan bij de Duitse bezetter. Die dag mogen de 
kinderen ‘op straat lopen’. In december 1917 krijgen kroostrijke gevluchte gezinnen 
tijdelijk opvang in de klaslokalen, waar ‘een verkwikkende soep met boterhammen' 
op het menu staat. Het schooltje kent gedwongen wintersluitingen tijdens de 
oorlogsjaren. Door gebrek aan kolen kon men de klaslokalen niet verwarmen. En 
op een gegeven moment worden hier meer dan zevenhonderd opgeëiste mannen 
ondergebracht. Alsof dit nog niet erg genoeg is, worden ze ook nog eens massaal 
geveld door Spaanse griep. In die omstandigheden wordt er desondanks les gege-
ven aan de kinderen van Sint-Amands. Met het leven zelf als de hardste leerschool. 
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Knooppunten 10  – 11  

Spoorlijn 52: een steen op de rails

Voor je aan de spoorlijn komt, tussen knooppunt 10 en 11, ligt op je route de Cuyte-
ghemhoeve, een kinderboerderij waar het aangenaam verpozen is met een drankje. 
Dan kruis je midden de velden nog maar eens de spoorlijn Dendermonde-Puurs. 
Alle oorlogsellende passeert langs deze lijn in WOI: rijtuigen vol soldaten, haveloze 
vluchtelingen, treinstellen met militair geschut en kanonnen, wagons boordevol 
opgeëiste werklozen, geconfisceerde oorlogsbuit, … Dat de Duitsers tijdens de 
bezetting op hun hoede zijn voor sabotage aan deze belangrijke spoorlijn, bewijst 
de monsterboete van 3.000 Duitse marken die de gemeente Sint-Amands op een 
gegeven moment voorgeschoteld krijgt. Er is namelijk een steen op de rails gevon-
den … Even de puntjes op de i zetten. 

Een andere anekdote speelt zich af bij de overrompeling in het begin van de oorlog. 
De Belgische troepen nemen stelling in langs de spoorlijn achter de verhoogde 
berm. Ze ontdekken er op een dag een Duitser verstopt in een rioolbrug. Met een 
draagbare telefoon – de gsm van die tijd maar dan ettelijke kilo’s zwaarder – houdt 
hij het Duitse bevel op de hoogte over de situatie op het terrein. De Belgen nemen 
hem prompt gevangen.

Dichtbij spoorlijn 52 ligt de Cuyteghemhoeve. Kinderplezier gegarandeerd.



84

Knooppunten 11  – 66  – 88   –  81

Hof te Melis: Salvo op het kasteel 

Een goeie kilometer voorbij knooppunt 
88 ligt in het Lippelobos, aan je linker-
zijde, het Hof te Melis. Dit omgrachte 
kasteel in neorenaissancestijl gaat terug 
op een gebouw uit de 15de eeuw. Het 
kasteel en de omgeving zijn beschermd 
omwille van de grote historische 
waarde en het unieke landschap. Nu 
wonen hier een graaf en een gravin, 
dus je kan het kasteel enkel van zijn 

buitenkant bewonderen in de Kasteeldreef. De voorhof geeft toegang tot een bin-
nenkoer, waar het eigenlijke kasteelcomplex rond ligt. In 1914 nemen de Duitsers het 
kasteel vanzelfsprekend in, waarop al snel een beschieting volgt vanuit Fort Bornem. 
Het vuurgevecht legt een groot deel van het kasteel in de as. In 1920 laat burggraaf 
Edmond-Jules de Beughem het kasteel weer opbouwen. In 1940 wordt Hof te Melis 
het hoofdkwartier van Koning Leopold III.

Hof te Melis, een rijke geschiedenis, maar helaas niet te 
bezichtigen
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Knooppunten 88  – 81

Hof te Moortere: Gastvrijheid in oorlogstijd

Nadat je het dorp van Lippelo bent doorgereden kom je langs het Hof te Moortere, 
ook 'Taxkenshoef' genoemd, of 'Vermeirens hof'. Vroeger had Lippelo vier kastelen, 
het Hof te Moortere was er een van. Voor het gezin Kerremans was het Hof hun red-
ding in de oorlog. Zij woonden eerder in Liezele, hier vlakbij. Liezele werd helaas om 
strategische redenen platgebrand door soldaten van Fort Liezele. De familie Kerre-
mans, gezegend met twee jonge kinderen, had net een eigen erf laten bouwen even 
buiten het dorp. Ook dat ging volledig in de vlammen op. Het gezin werd gelukkig 
opgevangen in het Hof te Moortere. Ze bleven daar lange tijd in het grote bakhuis 
wonen. Van het Hof blijven nu enkel nog de authentieke ingangspoort, geflankeerd 
door twee oude knotwilgen, en een deel van de omwalling over. De hoeve zelf is 
vervangen door een nieuwe woning.

Met dit laatste beeld is de derde lus zo goed als rond. Je komt weer in de buurt van 
Fort Liezele. Maak je op voor een kleine wandeling in of rond het fort. Vandaag kan 
dat in alle rust.

Een van de vele gangen in Fort Liezele
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Fietsroute 4

Praktische info

Route: gontrode (melle), merelbeke, sint-Amandsberg (gent)

Startplaats: Bunkersite Gontrode, Rechte Ree (zijstraat Kapellendries), Melle – 
knooppunt 77

Parking: Gratis parkeren aan de site of in de Kapellendries, aan het station of de kerk 
van Gontrode

Traject: 31,5km

Knooppunten: 77  - 78  - 79  - 99  - 1  - 3  - 5  - 7  - 12  - 22  - 17  - 74  - 75  - 77  

De fietsroute bereiken: Rij naar de site langs de Scheldeweg in Melle. Fietsknoop-
punt 77  ligt aan het kapelletje van Kapellendries. Om te route te beginnen, volg je 
eerst eventjes richting knooppunt 75  , maar neem meteen de eerste straat links 
richting knooppunt 78  .

HET VLIEGVELD VAN GONTRODE

86

Bovenzicht op het vliegveld van Gontrode
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Vliegenier
In 1914 staat de luchtvaart nog in zijn kinderschoenen. Tijdens de vier jaar durende oorlog 
wordt de eerste geïntegreerde luchtmacht gevormd. Het vliegtuig ontwikkelt zich van een 
kwetsbaar verkenningstoestel tot een krachtig  wapen. Piloten zaten in een 'open' cockpit 
en droegen zachte, leren jassen, met schapenbont gevoerde laarzen en handschoenen om 
de kou te weren. De eerste bommen werden letterlijk overboord gegooid door de piloot. 
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HET VLIEGVELD VAN GONTRODE

In het najaar van 1914 starten de Duitsers 
met de bouw van een vlieghaven in 
Gontrode. In datzelfde jaar in augustus 
was de Eerste Wereldoorlog begonnen. 
Oostenrijk-Hongarije en Duitsland 
staan tegenover Rusland, Frankrijk en 
Groot-Brittannië. Duitsland verovert op 
enkele maanden tijd bijna heel België. 
Maar het front komt tot stilstand 
en stabiliseert zich achter de IJzer. 
De Duitsers laten er geen gras over 
groeien en bouwen vijf vliegbasissen 
in de buurt van Gent. Het strategisch 
belang is groot.
 
De vlieghaven van Gontrode wordt 
de thuishaven voor twee zeppelins. 
Bij de bombardementen van Luik 
en Antwerpen hadden de Duitsers 
al zeppelins ingezet. De dodelijke 

luchtschepen confronteren de 
bevolking met de verschrikking van een 
nieuw soort oorlogsvoering. Dit is het 
begin van de militaire luchtvaart. 
 
Een luchtoorlog tegen Groot-Brittannië 
breekt los. De Londenaars zijn in 
opperste paniek en spreken over 
zeppelins als ‘babykillers’. Na heel wat 
dodelijke slachtoffers slaan de Britten 
terug. Zepp Sunday, zoals de Britten 
hun overwinning noemen, betekent 
een keerpunt en het einde van het 
zeppelintijdperk.
 
In de lente van 1917 starten Duitse 
piloten met missies met Gotha-
bommenwerpers. Het zijn de eerste 
strategische bommenwerpers ooit en 
de piloten moeten met zuurstofflessen 
vliegen om op grote hoogte nog te 
kunnen ademen. De vlieghaven van 
Gontrode wordt uitgebreid met onder 
meer verharde landingsbanen. Om 
ook de enorme Staakens - het grootste 
houten vliegtuig ooit - te kunnen laten 
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landen, branden de Duitsers de molen 
van Lemberge plat.
 
De bombardementen op de Gentse 
luchthavens veroorzaken angst bij 
de bevolking. Het nabije Melle ligt 
in de strenge militaire zone van het 
Etappengebied. Opeisingen van 
goederen zijn er dagelijkse kost. 
Gelukkig  bestaan er dappere mannen 
zoals onderpastoor De Clercq van 
Merelbeke. Hij wordt helaas wegens 
spionageactiviteiten gefusilleerd. Sint-
Amandsberg wordt opgeschrikt door 
de explosie van een zeppelin. Er vallen 
dodelijke slachtoffers en gewonden in 
het begijnhof en het klooster.

 
Op het uitgestrekte terrein van de 
Lembergse kouter blijven vandaag 
alleen twee bunkers over. Ze zijn 
stille getuigen van de ooit imposante 
aanwezigheid van de Duitse bezetter. 
Een bunker is gerestaureerd en toont 
een panoramatafel.

De fietsroute brengt het verhaal van 
het vliegveld en de zeppelins terug tot 
leven. De Eerste Wereldoorlog eiste 
meer dan negen miljoen levens. Iets 
om ook vandaag nog stil bij te staan. 
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Startpunt: knooppunt 77  

BOUW VAN EEN VLIEGHAVEN 
WAAROM GONTRODE?

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog is de Britse zeevloot oppermachtig. De 
Duitsers willen daar luchtwapens tegenoverstellen. Ze zoeken naar manieren om 
de Britse, maar ook de Franse steden te bombarderen vanuit de lucht. Daarom 
bouwen ze vijf vlieghavens in het Gentse. Het terrein van de Lembergse kouter 
in Gontrode is uitermate geschikt. De site ligt 33 meter boven de zeespiegel, het 
hoogste punt van de streek. Door de loodrechte positie ten opzichte van Londen 
vormt Gontrode de ideale uitvalsbasis om de Britse hoofdstad aan te vallen. Het 
ligt ook dicht bij de stad Gent, waar Duitse manschappen kunnen verblijven. Van de 
vijf basissen zal Gontrode de enige worden met een infrastructuur waar zeppelins 
kunnen opstijgen en landen.

BEGIN VAN DE MILITAIRE LUCHTVAART 

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog staat de luchtvaart nog in zijn 
kinderschoenen. Het vliegtuig bestaat pas elf jaar. In het leger ziet men onmiddellijk 
in wat het militaire belang van vliegen kan zijn. Alleen door het inzetten van 
vliegtuigen op alle mogelijke terreinen kan de ene militaire macht het winnen van 
de andere. Leger en marine zullen nooit meer afdoende zijn. Tijdens de vier jaar 
durende oorlog wordt de eerste geïntegreerde luchtmacht gevormd. Het vliegtuig 
ontwikkelt zich van een kwetsbaar verkenningstoestel tot een krachtig en veelzijdig 
wapen.
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Een razendsnelle werf
 
Een compagnie van het Duitse tweede regiment ‘Eisenbahn’ start met de aanleg 
van het vliegveld in november 1914. Er wordt 27 hectare grond geconfisqueerd. De 
Duitsers eisen Belgische burgers op om de werken uit te voeren. In een recordtempo 
leggen zij samen met Russische krijgsgevangenen het vliegveld aan. De gemeente 
Lemberge betaalt de opgeëisten. Het veld wordt met buizen gedraineerd. De 
bestaande spoorlijn tussen Gontrode en Landskouter wordt doorgetrokken naar 
het vliegveld. Langs die weg zullen de Duitsers  munitie, bommen, benzine, olie en 
waterstofgas aanvoeren. Een reusachtige hanger verrijst: dat is de zeppelinhal. De 
werken vorderen razendsnel. In maart 1915 is het vliegveld operationeel.

Een hal groter dan de Sint-Baafs
 
De reusachtige hal dient voor 
het onderbrengen van één 
zeppelin. Hij is 180 meter lang, 
50 meter breed en 25 meter 
hoog. Het grondoppervlak 
is groter dan de Sint-Baafs-
kathedraal van Gent. Vandaag 
zou de zeppelinhal het grootste 
gebouw van Oost-Vlaanderen 
zijn. Het gebinte van de hal 
bestaat uit spoorwegstaven. 
Houten platen met teerpapier en golfplaten vormen de wanden en het dak. De 
opbouw gebeurt modulair en is geïnspireerd op de modulaire constructie van de 
Eiffeltoren .
 
Voor en in de hal liggen sporen. Daarover rijdt een karretje waaraan de man-
schappen de landingstouwen van de zeppelin vastmaken. Zo kan de zeppelin 
tijdens het naar buiten brengen niet tegen de wanden van de loods slaan bij hevige 
wind. Zo’n honderd manschappen trekken de zeppelin naar buiten en houden hem 
aan de grond. Ze maken de neus van het vaartuig met een zeppelinknoop vast 
aan een aanmeerpaal. De zuidwestenwind bepaalt de oriëntatie van de hal. De 
luchtstroming vergemakkelijkt zo het binnen en buiten brengen van de zeppelin.
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NA HET ZEPPELINTIJDPERK 

Na de periode van de zeppelins verleent de hal onderdak aan Gotha-bommenwerpers 
en Staaken-vliegtuigen. De Duitsers blazen na afloop van de oorlog de hal op. Ze 
wordt in 1919 afgebroken. Dat betekent het einde van het vliegveld.

HAWKER EN DE VERKENNERSBALLON 
 
De hal is amper klaar of ze wordt 
al aangevallen. Op 19 april 1915 
scheert de Britse piloot Hawker zeer 
laag over de hal en lost bommen. 
Hawker slaagt erin de luchtafweer 
te ontwijken  door zich te verschuilen 
achter de Duitse verkennersballon.
In deze observatieballon spotten 
Duitsers vijandelijke vliegtuigen. 
Hawker raakt de hal en veroorzaakt  
twee gaten in het dak. De omge-
ving deelt mee in de klappen. Van 
precisiebombardementen is helemaal 
nog geen sprake. Vliegvelden en 
zeppelinhangars worden geliefkoosde 
doelwitten van Britse piloten. Vanaf 
hun aanleg ondergaan de Gentse 
vliegvelden bijna wekelijks bombar-
dementen. Dat veroorzaakt heel wat 
materiële schade en angst bij de 
burgerbevolking in de omgeving.
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HET VARKEN VAN DE KEIZER

De Duitse verkennersballon karakteriseert de skyline van de regio en staat bij de 
bevolking bekend als ‘het varken van de keizer’. Hawker behoort tot het zesde 
eskadron van de Royal Flying Corps (R.F.C.). Manfred von Richthofen, gekend als de 
Rode Baron, schiet hem een jaar later neer in een luchtgevecht.

INRICHTING VAN HET VLIEGVELD
 
Op het vliegveld van Gontrode werken naast het vliegpersoneel en de 
grondploegen een Startdienst, een ‘Waffenmeisterei’, een ‘Blinkfeuercommando’, 
een meteorologische dienst en een telegrafie. De Startdienst bereidt het vertrek 
van de zeppelins en de Gotha’s voor en controleert ze voor het opstijgen. De 
‘Waffenmeisterei’ zorgt voor het onderhoud van de wapens en bewapent de 
toestellen. De bewapening bij de zeppelins en later ook bij de Gotha’s verschilt 
namelijk van vlucht tot vlucht. Het ‘Blinkfeuercommando’ voorziet verlichting 
bij het opstijgen en landen van zowel de zeppelins als de Gotha’s. Dragonders of 
bewakers te paard bewaken het vliegveld dag en nacht. Er verblijven ongeveer 150 
mensen.

STOEL DER ERFGOED

Merk ook het moderne beeldhouwwerk 
‘Stoel der Erfgoed’ op. Kunstenaar 
Renato Nicolodi liet zich inspireren door 
de oorlogsverhalen van zijn grootvader. 
Het beeld werd uitgevoerd in opdracht 
van de provincie Oost-Vlaanderen en 
geplaatst op dit perceel grond van de 
gemeente Melle.
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Knooppunten 78  – 79  – 99  – 1  – 3

 
MERELBEKE: EEN DAPPERE ONDERPASTOOR
 
Tussen knooppunten 79 en 99 fiets je op een boogscheut 
van het kerkhof van Merelbeke. Hier ligt Octaaf De Clercq 
begraven. Deze onderpastoor van Sint-Pieters-Buiten in Gent 
is een spilfiguur in het lokale inlichtingennetwerk. Hij was 
afkomstig van Merelbeke. Zijn woning fungeert als brieven-
bus voor geheime informatie over troepenverplaatsingen 
en munitiedepots. Het verzetsnetwerk laat onder meer een 
trein ontsporen op het viaduct van de Kortrijksesteenweg. In 1916 valt het doek over 
dit verzet. De leden worden door de Duitsers ter dood veroordeeld, maar dienen 
een gratieverzoek in. Tot op het einde gelooft de familie van Octaaf De Clercq 
dat hij gratie zal krijgen. Op 11 augustus 1916 wordt hij samen met zes anderen 
gefusilleerd aan de Offerlaan in Gent.
 

DE zeppelins komen

De eerste zeppelin van gontrode
Duitse zeppelins bombarderen tijdens de Eerste Wereldoorlog Franse en Engelse 
steden. Het luchtschip moest Duitsland naar de overwinning leiden. Althans dat 
was de overtuiging van de Duitsers. De zeppelin is hun propagandamiddel bij 
uitstek. De LZ33 is de eerste zeppelin met Gontrode als basis. Hij komt aan in het 
voorjaar van 1915. Na 22 vluchten stort hij neer. Dit is het verhaal van zijn laatste 
vlucht.
 
“Nadat de kapitein het bevel had gekregen om Londen te bombarderen, stijgt 
de LZ33 op in Gontrode. Boven Brugge krijgt de bemanning problemen met de 
bepaling van de positie. In Nieuwpoort boven de frontlijn vuurt ze een foutief 
signaal af, waarop Franse en Britse soldaten de zeppelin lekschieten. Om hoogte te 
houden gooit de bemanning alle ballast overboord, ook de bommen. De zeppelin 
maakt rechtsomkeer en valt neer in Tienen.” De Duitse propagandamachine draait 
op volle toeren. De Duitse pers schrijft over “een succesvolle verkenningsvlucht die 
bij het landen in de duisternis op een bomenrij stoot zonder veel schade.” Van de 
LZ33 wordt nooit meer iets vernomen.
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vliegende sigaren
De eerste zeppelins zijn sigaarvormig. Het frame is gemaakt in aluminium. Daaraan 
hangen een twintigtal zakken gevuld met waterstof. Waterstof is lichter dan lucht 
waardoor een zeppelin heel gemakkelijk kan opstijgen. De zakken zijn gemaakt van 
koeiendarmen. Om een zeppelin van waterstofzakken te voorzien, zijn de darmen 
van 250.000 koeien nodig. Toch blijft het erg moeilijk om de zeppelins luchtdicht te 
maken. De  waterstof ontsnapt gemakkelijk en er lekt de hele tijd gas weg.

opvolger LZ35
De tweede zeppelin met Gontrode als basis is de LZ35. Hij vaart tussen 60 en 80 
kilometer per uur en kan tot 2 kilometer hoogte stijgen. Oorspronkelijk krijgt hij het 
nummer ZX13, maar de Duitse kapitein eist een ander nummer. Het cijfer 13 brengt 
immers ongeluk. 
Op 13 april 1915 bombardeert de bemanning Vlamertinge, de Scherpenberg in West-
Vlaanderen en Belle in Frans-Vlaanderen. De bedoeling is om Poperinge aan te vallen. 
Maar boven het front wordt het luchtschip beschoten. Vier waterstofzakken lopen 
leeg, waardoor de zeppelin snel hoogte verliest. Hij stort neer in een dennenbos 
nabij Aalter. De bijgelovige kapitein besluit: ‘Op 13 april 1915, tijdens zijn 13de vlucht, 
stort de ZX13 neer met 13 bemanningsleden aan boord.‘

Uitvinder ferdinand graf von Zeppelin
Ferdinand von Zeppelin wordt geboren in 1838 in Konstanz. Hij is een Duitse generaal 
op pensioen als hij zijn eigen revolutionaire vliegmachine ontwerpt. Tijdens de 
Frans-Duitse oorlog van 1870 had hij gezien hoe de Fransen luchtballonnen inzetten 
voor verkenning, waarnemingen en communicatie. 
Vanaf 1891 werkt hij aan de bouw van een ‘lichter-dan-lucht’ vliegend schip. Hij wil 
er in de eerste plaats passagiers mee vervoeren. Aanvankelijk is de zeppelin dus een 
vreedzame uitvinding. Von Zeppelin overleeft het misbruik van zijn uitvinding niet 
lang. Hij sterft in 1917.
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LZ EN EEN NUMMER

Alle zeppelins krijgen bij fabricage  een constructienummer, van LZ1 tot LZ130. Een 
LZ is een zeppelin van de landmacht. De LZ33 is 158 meter lang, heeft een doorsnede 
van 15 meter en haalt snelheden tussen 60 en 80 kilometer per uur.

juist gezegd

Een zeppelin vliegt niet, maar vaart. Hij heeft een bakboord en een stuurboord 
en een kapitein. De vluchten gebeuren voornamelijk ‘s nachts. De bemanning 
oriënteert zich op de weerspiegeling van de maan in rivieren, bekende monumenten 
en spoorlijnen. Een bocht in de Schelde geeft de richting van Gontrode aan.

Het varken van de keizer, Duitse verkennersballon
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De zeppelinvaart
De zeppelin is de eerste bestuurbare luchtballon die passagiers transporteert. 
Hij gaat het vliegtuig vooraf en kent zijn hoogdagen in de jaren twintig. Bij zijn 
eerste verschijning in het luchtruim in 1900 maakt hij een verpletterende indruk 
op de bevolking. De zeppelin leek voorbestemd om een aanzienlijk deel van 
het passagiersvervoer over lange afstand voor zijn rekening te nemen. Na een 
aantal spectaculaire ongevallen met dodelijke afloop daalt de populariteit van 
de zeppelins. Het ongeval met de Hindenburg (LZ129) op 6 mei 1937 in Lakehurst 
betekent het einde van de passagiersvluchten.
 
De Duitse zeppelinfabriek
De zeppelinfabriek van Ferdinand von Zeppelin levert 130 luchtschepen af. Daarvan 
verlaten er 110 de fabriek vóór het einde van de oorlog. De Duitsers voeren in totaal 
51 aanvallen uit op Groot-Brittannië. Daarbij vallen 557 doden en 1.358 gewonden. 
Ook bij de  bombardementen van Luik en Antwerpen van augustus 1914 worden 
zeppelins ingezet. Ze confronteren de bevolking met de verschrikking van een 
nieuw soort oorlogsvoering. Ook Groot-Brittannië, Italië en de Verenigde Staten 
bouwen met wisselend succes luchtschepen. Toch is het verhaal van de zeppelins 
voornamelijk een Duits verhaal.

Tussen knooppunten 3 en 5 voert de route langs het Liedermeerspark. Het is een 
mooi aangelegd domein rond een vijver. Je vindt er een café met terras en speeltuin.

NEGEN UUR VAREN

De afstand tussen Gontrode en Londen bedraagt ongeveer 300 kilometer in vogel-
vlucht. De eerste zeppelins doen er negen uur over om boven Groot-Brittannië uit 
te komen.
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BOMBARDEMENTEN OP LONDEN

Doelwit groot-brittannië
Op 31 mei 1915 bereikt de eerste Duitse 
zeppelin Londen. De LZ38, opgestegen in 
Gontrode, bombardeert de buitenwijken 
van Noord-Londen en trekt dan 
zuidwaarts. Londen is een belangrijk 
financieel centrum in die periode. De 
Duitsers willen de Britten moreel treffen. 
Maar de aanvallen passen ook in een 
geheime strategie om Groot-Brittannië 
te verwoesten: het vuurplan. Het Britse rijk moet volledig in vlammen opgaan door 
brandbommen. Op die manier hopen de Duitsers dat de moegetergde bevolking 
haar regering zal verplichten uit de strijd te stappen. Zo kan Duitsland de oorlog 
op het continent verder uitvechten met Frankrijk. Bovendien worden de Britten 
verplicht om hun jachtvliegtuigen terug te roepen van het front om de hoofdstad 
te verdedigen.

paniek in Londen!
De bedreiging vanuit de lucht veroorzaakt een enorme paniek bij de Britse bevolking.
De bemanning gooit bommen uit de gondel van de zeppelin naar beneden. De 
bommen komen overal terecht en doden vele onschuldige burgers. Van precisie-
bombardementen was nog geen sprake. De Britten hebben een hevige afkeer van 
de zeppelins en noemen ze ’babykillers’. De zeppelinbom is geïnspireerd op de 
Romeinse brandbom. Ze is omhuld door een met teer ingestreken touw en gevuld 
met thermiet en benzeen. Deze chemische stoffen produceren extreem veel hitte. 
Een ontstoken bom veroorzaakt brand. Op die manier kunnen gebouwen in brand 
gebombardeerd worden.

engels luchtafweergeschut
De eerste nachtelijke zeppelinraids op Londen hebben succes. De Britten zijn 
verplicht om hun verdediging op te drijven. Nieuwe zoeklichten, mitrailleurs en 
kanonnen moeten de luchtschepen lokaliseren en neerhalen. ’s Nachts volgen grote 
schijnwerpers vijandelijke toestellen. Het luchtafweergeschut staat meestal op de 
grond.  Hoewel tegenwoordig voor het uitschakelen van vliegtuigen vaak geleide 
wapens gebruikt worden, is het algemeen gebruik van luchtafweerkanonnen en 
mitrailleurs nog altijd actueel.
 

Zeppelin boven stoomboot



100

De brief van patrick
De achtjarige Patrick, een 
Brits jongetje, beschrijft 
hoe een overvliegende 
zeppelin hem ’s nachts 
wekt. Een brandbom valt 
neer dicht bij zijn huis in 
Potters Bar. Er vallen geen 
slachtoffers. Potters Bar ligt 
op ongeveer 50 kilometer 
van Londen. De zeppelin 
vervolgt zijn weg richting 
Londen waar hij grote 
schade zal veroorzaken.
 

East Ridgeway, Cuffley, 
Potters Bar, 3 september 1916

Liefste papa,
Ik hoop dat je niet ongerust bent, dat hoeft niet, tenzij je weet waar die ene 
zeppelin naartoe ging. Ik heb gehoord dat die Londen heeft gebombardeerd 
en veel slachtoffers heeft gemaakt. Maar wat ik wel zeker weet, omdat ik 
het zelf gezien heb, en iedereen hier thuis heeft het gezien, is dit. Hier mijn 
verhaal: ik hoorde de klok elf uur slaan. Ik lag al in bed en viel bijna in slaap. 
Tussen 2 en 2.30 uur maakte Lilly (de huisbediende) mevrouw Willyard 
wakker omwille van een vliegtuig dat overvloog met een brandbom, met 
een zekere luitenant Robertson (Johnson?) (…)
Ik hoop dat alles goed met je is, liefs,

Je liefhebbende zoon, Patrick

Wees alstublieft niet ongerust, eind goed al goed (voor ons toch). 
We zijn hier redelijk veilig.
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Zepp sunday
Op 2 september 1916 vindt de 
grootste Duitse luchtaanval van de 
hele oorlog plaats. Zestien Duitse 
zeppelins vliegen richting Londen. 
Rond 23 uur stijgen de Britse 
vliegtuigen ter verdediging op. De 
Britse piloot William Leefe Robinson 
slaagt erin een zeppelin neer te 
halen dankzij speciale kogels. De 
Britten zijn uitzinnig van vreugde. 
Ze zingen het volkslied en dansen 
op straat. In de kranten schrijven 
journalisten over de grootste gratis voorstelling aller tijden. De brandende, 
neerstortende zeppelin heeft een hoge spektakelwaarde.
 
Deze dag van Britse triomf staat geboekstaafd als Zepp Sunday. Tienduizenden 
Londenaars zoeken tussen de wrakstukken naar souvenirs. Piloot Robinson is op 
slag de beroemdste man van het land. Er worden baby’s, bloemen en hoeden naar 
hem vernoemd. Zijn techniek laat toe nog meer zeppelins neer te halen. Het is het 
begin van het einde van het zeppelintijdperk.
 
oorlog in de lucht
Peter Strasser is de man die aan het hoofd staat van de Duitse zeppelinvloot. Na 
enkele jaren van zeppelinbombardementen blijkt dat de aanvallen toch niet het 
verhoopte resultaat hebben. De luchtschepen zijn een te gemakkelijk doelwit. Ze 
varen te traag en zijn te log. Strasser sterft zelf in een zeppelin op weg naar Londen 
in 1918, in een laatste poging tot triomf. Toch heeft hij aangetoond hoe moderne 
oorlogen voortaan gevoerd zullen worden: in de lucht. Hij was een volgeling van de 
theorie van  generaal Giulio Douhet (°1869-†1930). Deze denker wordt beschouwd 
als de eerste militaire theoreticus van de oorlogsvoering in de lucht. Zijn idee is 
dat wie het overwicht in het luchtruim heeft, de oorlog zal winnen. Efficiëntere 
technologie zal stilaan de zeppelins vervangen.
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Knooppunten 5  – 7  

RAMP IN SINT-AMANDSBERG
 
In de nacht van 6 op 7 juni 1915 stort een zeppelin neer boven Sint-Amandsberg. De 
LZ37 werd ingezet voor een aanval op Londen, samen met de LZ38, de LZ39 en de L9.  
Het bevel ligt in handen van kapitein Otto Van Der Haegen. De LZ38 krijgt algauw 
motorproblemen en keert terug naar zijn basis in Evere. Ook de andere zeppelins 
moeten hun missie onderbreken door een dichte mist boven de Noordzee. De 
kapiteins krijgen de opdracht de spoorweginstallaties boven Calais te bombarderen. 
Maar de Britse kustwacht heeft het bericht van de missiewijziging onderschept. 
De Britse piloten Warneford en Rose stijgen op in Veurne om de terugkerende 
zeppelins op te wachten nabij Gent …
 
piloot Warneford
De boordverlichting van Rose valt uit en hij 
moet terugkeren naar de basis. Onderluitenant 
Warneford zet de missie alleen verder, tegen 
de orders van zijn overste in. Hij staat bekend 
als een roekeloze en ongedisciplineerde piloot 
met de bijnaam Wild Hawk. Hij behaalde zijn 
vliegbrevet in twee weken tijd. Een piloot 
vandaag doet daar minstens anderhalf jaar 
over. Hij spot de LZ37 op weg naar Gontrode 
boven de Brugsevaart en zet de achtervolging 
in. Door gaslekken en het feit dat er geen 
ballast meer gelost kan worden, heeft de 
zeppelin problemen om op hoogte te blijven. 
Warneford stijgt erbovenuit en dropt zes brandbommen. De laatste treft doel met 
een enorme explosie tot gevolg …
 
puinhoop in de stad
De brandende zeppelin drijft af richting Sint-Amandsberg. Hij laat een spoor van 
wrakstukken na. Boven het begijnhof slaat hij een gat in het dak van het huis van de 
begijn Sidonie Maes. De negenjarige Odile Maes komt hierbij om het leven. Daarna 
breekt de brandende zeppelin in twee stukken. De voorkant valt op het klooster 
van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie, waarbij zuster Elisa het leven laat. 
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Het achterste deel komt op het kerkplein terecht tussen 
de kerk en het gemeentehuis. Als bij wonder overleeft 
één bemanningslid de crash. De overige acht sterven ter 
plaatse. Het neerhalen van de LZ37 is een keerpunt voor 
de Britten. In dezelfde nacht treffen ze ook de zeppelinhal 
van Evere  en brengen de LZ38 tot ontploffing.

Zeppelins over hun hoogtepunt
Na juni 1915 wordt Gontrode een basis voor noodlandingen van zeppelins die vanuit 
Duitsland naar Groot-Brittannië of Frankrijk varen.  Er zal echter nooit meer een 
zeppelin landen. De zeppelin blijkt te log, te traag en te zichtbaar voor de moderne 
oorlog. Het vliegtuig doet zijn intrede.

NAAR HET GROOT BEGIJNHOF VAN SINT-AMANDSBERG 

Het begijnhof ligt niet op de route, maar wel op fietsafstand. Steek na knooppunt 
5 de sluisbrug over. Volg rechts de Vlaamse Kaai. Onder de spoorwegbrug sla 
je onmiddellijk linksaf in de Denderlaan. Volg de weg tot op de parking van het 
winkelpark (enkel toegan-
kelijk voor fietsers). Rij de 
D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 
op. Volg de weg richting 
Dampoort. Neem de eerste 
straat rechts (Nieuwhof) en de 
tweede straat links (Engelbert 
Van Arenbergstraat). Na 60 
meter zie je rechts de ingang 
van het Groot Begijnhof. Om 
de route verder te zetten keer 
je terug naar knooppunt 5.

De site in Sint-Amandsberg met links het klooster dat getroffen werd 
door brokstukken.
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het vliegtuigtijdperk
 
De gotha-bommenwerper
In 1917 breekt het Gotha-tijdperk aan. Tijdens het voorjaar stationeren de Duitsers 
de bommenwerpers in het grootste geheim op de vliegvelden van Gontrode, Sint-
Denijs-Westrem, Mariakerke en Oostakker. De Gotha’s zijn grote tweedekkers 
waarin drie bemanningsleden plaatsnemen. Ze hebben een speciaal vizier om de 
bommen gericht te werpen. Het is de eerste echte strategische bommenwerper uit 
de geschiedenis. In Gontrode gaat het om de Gotha IV, maar tijdens de oorlog krijgt 
de bommenwerper meerdere verbeterde versies.
 
Vanaf mei 1917 worden de Gotha’s bijna onafgebroken ingezet op Britse doelwitten 
zoals Folkestone, Harwich en Londen. Ze vliegen zeer hoog en kunnen moeilijk 
geraakt worden door het luchtafweergeschut. Ze voeren in totaal 27 aanvallen uit 
op Groot-Brittannië. Ze droppen 111.935 kilogram bommen. Balans: 835 doden en 
1.972 gewonden. De  oorlogsschade bedraagt meer dan 1.5 miljoen pond.

Soldaten bevestigen bommen aan een Gotha vliegtuig.
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piloten met  zuurstofflessen
De Gotha’s vliegen op een hoogte 
van 4.000 meter en daarom 
heeft de bemanning een speciale 
uitrusting. Ze ademen via een 
zuurstoffles met vloeibare zuurstof. 
Het darmpje houden ze geklemd 
tussen de lippen. Hun kledij wordt 
met elektrische weerstanden op 
temperatuur gehouden. Op die 
hoogte is het namelijk ijskoud. 
Communiceren doen ze via licht-
kogels en gebarentaal.
 
De gezagvoerder zit in de neus-
gondel. Hij bedient het machi-
negeweer en het bommenvizier. 
Achter hem zit de piloot in een 
open cockpit. Daarachter zit de boordschutter. Hij moet het vliegtuig langs achter 
beschermen. Hij kan ook door een gat in de vloer van de romp vuren.

De eerste aanvallen met Gotha’s vinden overdag plaats. Ze zijn lichtblauw 
geschilderd zodat ze minder zichtbaar zijn in het luchtruim. Als de Britten heel wat 
toestellen neerhalen, beginnen de Duitsers met nachtvluchten. Hiervoor worden 
alle Gotha’s zwart geschilderd.  
 
 
 
 

DE aanval op folkestone

Op 25 mei 1917 vertrekken 23 Gotha’s vanuit Gontrode en Sint-Denijs-Westrem om 
Folkestone te bombarderen Er vallen 95 doden en 195 gewonden.
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een riskante landing
Een Gotha is licht, wendbaar en kan snel klimmen. De zware bommen hangen vast 
aan de romp en de vleugels. Dit gewicht is dan ook zijn grote nadeel. De staart 
is moeilijk te manipuleren. De Gotha’s mogen enkel opstijgen bij ideaal vliegweer. 
Het landen is een riskante onderneming. Nadat de bommen gedropt zijn en de 
brandstoftank vrijwel leeg is, wordt de Gotha een speeltje van de wind. Heel veel 
toestellen crashen bij het landen.

TECHNISCHE FICHE GOTHA IV
  
•	 spanwijdte:	24	meter
•	 gewicht:	2.500	kilogram
•	 bommenlading:	300	kilogram
•	 aantal	motoren:	2
•	 fabricatie:	Gothaer	Wagonfabrik

De engelse verdediging
In het begin denken de Britten dat met het verdwijnen van de zeppelins uit 
Gontrode alle gevaar geweken is. Ze bouwen hun luchtverdediging af en sturen 
hun vliegtuigen terug naar het Franse front. De luchtweg naar Groot-Brittannië ligt 
zo open voor de Duitsers.

Tussen 1916 en 1930 bouwen de Britten langs de zuidoostkust van hun land 
akoestische reflectoren of geluidsspiegels. Ze kunnen het geluid van vijandige 
vliegtuigen lang voor aankomst  waarnemen. Het is een soort voorloper van de radar. 
Het geluid van vliegtuigen is hoorbaar op een afstand van 12 tot 22 kilometer. Door de 
ontwikkeling van snellere vliegtuigen en radarsystemen geraken de geluidsspiegels 
later in onbruik.Een andere vorm van verdediging zijn de ballonversperringen. De 
ballonnetten worden met een stalen kabel aan de grond gehouden en staan op 450 
meter afstand van elkaar. Het is de bedoeling vijandige vliegtuigen te strikken in de 
netten. In werkelijkheid is er nooit een Duits vliegtuig in de ballonnetten gevlogen. 
De vliegtuigen moeten er wél hoger door vliegen. Zo kunnen ze minder efficiënt 
bommen droppen en worden ze makkelijker aangevallen. 
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Knooppunten 12  – 22  

 
Melle: Etappengebied
 
Je bent nu op het grondgebied van de gemeente Melle. Als de Duitsers in augustus 
1914 bijna heel België veroveren, lijkt het er aanvankelijk op dat de oorlog met 
Kerstmis voorbij zal zijn. Niets is minder waar. In Melle wordt in oktober 1914 nog 
hevig slag geleverd om de Belgische troepen die gevlucht waren uit Antwerpen, 
de kans te geven zich terug te trekken. De Duitse eenheden begaan ook zware 
wreedheden tegen de Melse burgerbevolking, als vergelding voor het hardnekkige 
verzet. Na de val van Antwerpen wordt Melle ingelijfd bij het Etappengebied. Dat 
is een bufferzone tussen het front en het achterland. Er heerst een streng militair 
regime. De bezetter eist zowat alles op van de bevolking wat kan dienen. Van 
wapens, fietsen of paarden tot levensmiddelen en meubels.

Knooppunten  17 – 74  – 75  – 77  

 
KAsteel pycke: het 'england geschwader'
 
Een kleine kilometer van knooppunt 17 
staat kasteel Pycke (Caritasstraat 23). In het 
kasteel verblijven de Duitse piloten van het 
‘England Geschwader’. Zij voeren  in 1917 
de operatie Türkenkreuz uit. Hun Gotha-
bommenwerpers bombarderen ongenadig 
de stad Londen en de oostkust van Groot-
Brittannië. Dat zaait heel wat paniek onder 
de Britse bevolking. De luchteenheid bestaat 
uit vier afdelingen. ‘Staffel’ 13 en 14 hebben Sint-Denijs-Westrem als uitvalsbasis, 
‘Staffel’ 15 en 16 Gontrode. De bemanningsleden verblijven in de kastelen rond de 
vliegvelden.

Tussen knooppunten 17 en 74 ligt sport- en recreatiedomein Kouterslag. In de taverne 
kan je terecht voor cocktails, snacks, pannenkoeken en roomijs. Met deze laatste stop 
zit de route er zo goed als op en kom je weer in de buurt van knooppunt 77.
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Route 2: Zele – Dendermonde – Buggenhout  |  Traject: 75 km (in te korten via stippellijnen)
 Startpunt: Knooppunt 82 in Zele
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Route 3:  Puurs – Bornem – Sint-Amands  |  Traject: 51 km  |  Startpunt: Fort Liezele in Puurs
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Route 4: Gontrode (Melle), Merelbeke, Sint-Amandsberg (Gent) I Traject: 31,5 km
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Naast een fietsbrochure rond het thema 'de Groote Oorlog' publiceert Toerisme 
Scheldeland ook een gratis wandelbrochure rond hetzelfde thema. In deze brochure 
ontdek je de Groote Oorlogsgeschiedenis van Aalst, Dendermonde, het fort van 
Liezele en Fort Bornem. Ook deze brochure is geïllustreerd met prachtige kaarten 
en tekeningen en heeft een rijke collectie aan historische en hedendaagse foto's. 
De brochure is gratis te verkrijgen via de diensten voor toerisme in Scheldeland en 
kan ook worden besteld via www.scheldeland.be/grooteoorlog.

100 jaar Groote Oorlog – 
Wandelen in Scheldeland
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toerisme Aalst
Hopmarkt 51
9300 Aalst
Tel 053 72 38 80
info@visit-aalst.be
www.visit-aalst.be

toerisme Dendermonde
Stadhuis
Grote Markt
9200 Dendermonde 
Tel 052 21 39 56
toerisme@dendermonde.be 
www.toerismedendermonde.be

toerisme klein-brabant – scheldeland
'Het Landhuis'
Boomstraat 1
2880 Bornem
Tel 03 899 28 68
info@tkbs.be
www.toerismekleinbrabant.be

toerisme berlare
Infokantoor Donkmeer
Donklaan 123
9290 Berlare
Tel 052 43 25 60
toerisme@berlare.be
www.berlare.be

Nuttige adressen

toerisme – vvv ninove
Hospitaalkapel
Burchtstraat 44
9400 Ninove
Tel 054 31 32 85
toerisme@ninove.be
www.ninove.be/toerisme

toerisme rupelstreek
APB De Schorre
Schommelei 1/3
2850 Boom
Tel 03 880 76 25
info@toerismerupelstreek.be 
www.toerismerupelstreek.be

toerisme Wetteren
Markt 23
9230 Wetteren
Tel 09 366 31 04
toerisme@wetteren.be
www.beleefwetteren.be

toerisme Hamme
Gemeentehuis
Marktplein 1
9220 Hamme
Tel 052 47 56 05
toerisme@hamme.be
www.hamme.be
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De brochure '100 jaar Groote Oorlog – Fietsen in Scheldeland' is een initiatief van Toerisme 
Scheldeland, in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen 
en de gemeenten Aalst, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke, Puurs, Sint-Amands, 
Zele en Melle met de steun van de Vlaamse Overheid  – Toerisme Vlaanderen.

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt op welke wijze 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Archiefbeelden: Heemkring Ter Palen, Gemeentebestuur Bornem, Vereniging voor Heem-
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www.scheldeland.be/grooteoorlog

Gemeente Zele


