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I e p e r i a a n s e  k l e i , P a n i s e l i a a n s 
z a n d  e n  z a n d l e e m .

Om het ontstaan van de bodem in de Palingbeek te kennen, 

moeten we miljoenen jaren in de tijd teruggaan. Tussen 55 en 

35 miljoen jaar geleden was Vlaanderen integraal door de zee 

overspoeld. Op de bodem van deze relatief ondiepe zee werd een 

immense kleilaag afgezet. De Ieperiaanse klei, een pakket van 

100 à 120 m dik, werd op zijn beurt overdekt door het Paniseliaan, 

een meer zandige zeeafzetting uit hetzelfde geologisch tijdperk 

nl. het Eoceen van het Tertiair. Naar het einde van het Eoceen toe 

zette de zee nog Lediaanse en Bartoniaanse zandlagen af. In latere 

tijden werden veel van deze afzettingen weggespoeld door de ero-

sie van beken en rivieren. In de Palingbeek bleef er nog een dun 

pakket Paniseliaans zand liggen, met op geringe diepte eronder de 

Ieperiaanse klei. 

Gedurende de laatste ijstijd, 70.000 à 15.000 jaar geleden, voerde 

de wind zand en leem aan uit de droogstaande Noordzee. Heel de 

streek werd met een dekmantel van zandleem overdekt. Onder 

de zandlemige bovengrond vinden we dus eerst een dun pakket 

Panesiliaans zand en vervolgens een immense laag Ieperiaanse 

klei. Het is deze Ieperiaanse klei die de plannen van de 19e eeuwse 

kanaalgravers definitief in de war stuurde.

D e  w a t e r s c h e i d i n g s k a m .

De Palingbeek behoort tot de beboste heuvelrij die vanaf het 

Heuvelland doorloopt tot in Zonnebeke. Het regenwater dat ten 

westen van deze heuvels valt, vloeit via de Ieperlee naar de IJzer 

toe. Het regenwater van de oostkant zoekt zijn weg naar de Leie en 

vervolgens naar de Schelde. De Palingbeek ligt dus op de water-

scheidingskam tussen het IJzer- en Scheldebekken. 

Het regenwater van het Molenbos vloeit naar de IJzer, dat van de 

Vierlingen naar de Leie.

g e o l o g i e
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S l e c h t e  l a n d b o u w g ro n d .

De hoger gelegen gronden van de waterscheidingskam waren 

landbouwkundig van geringe betekenis. In de loop der eeuwen 

was het landschap bij de bovenloop van de Palingbeek veranderd 

van een aaneengesloten loofbos over ijl bos met heidekernen naar 

duidelijk afgelijnde bos- en landbouwpercelen. 

H e t  D u i v e l s k a s t e e l .

Op de plaats waar nu het clubhuis van de golf staat, stond vroeger 

het Duivelskasteel of de «Manoir du Diable». Dit middeleeuws 

kasteel was volledig door bos omgeven en had een slechte repu-

tatie. Naar verluidt werden handelaars langs de weg Ieper-Rijsel 

geregeld overvallen door de bewoners van het kasteel. Op de kaart 

van graaf de Ferraris staat het als een ruïne aangeduid.

Tw e e  k a s t e l e n .

In de eerste helft van de 19e eeuw bouwde Maximilien de Neckere 

uit Ieper op de Duivelshoek een nieuw kasteel. Het werd een mooi 

neorenaissance bouwwerk met een symmetrisch grondplan.  

In de tweede helft van de 19e eeuw kocht de familie August 

Mahieu-Ferry, ondernemers uit Armentières het kasteel als 

zomerresidentie aan. In 1901 werd het afgebroken en helemaal 

herbouwd in de pompeuse stijl van het tweede keizerrijk, in witte 

Franse natuursteen. Het kasteel kreeg de naam Palingbeek en 

g e s c h i e d e n i s
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werd in 1905 ingehuldigd. Het domein omvatte naast het kasteel 

een jachtpaviljoen, de kasteelhoeve met stallen, drie portierhuizen 

en een prachtig aangelegd park. Het jachtpaviljoen stond op de 

plaats waar nu het jachthuis van de Vierlingen staat.

D e  E e r s t e  We re l d o o r l o g .

De Eerste Wereldoorlog spaarde noch de familie Mahieu, noch hun 

eigendom te Hollebeke. Beide zonen sneuvelden en «The White 

Chateau», zoals de Engelsen het noemden, werd in puin gescho-

ten. Niet minder dan zes maal wisselde het van bezetter. Na de 

oorlog kwam «Le Paelingbeek» in handen van de familie Cossart. 

De gronden aan de overkant van het kanaal, o.a. het Molenbos en 

de Vierlingen werden het bezit van de familie Cavrois. Het kas-

teel werd niet heropgebouwd, doch een ruim landhuis nam zijn 

plaats in. Ook de familie Cossart bouwde een landhuis in Engelse 

stijl op de plaats waar voor de oorlog het jachtpaviljoen stond. 

Aan de toegangen van de Vierlingen werden diverse portierhui-

zen opgetrokken. Het landhuis van de Vierlingen werd tijdens de 

Tweede Wereldoorlog sterk beschadigd gedurende gevechten 

tussen Schotten en Duitsers bij de omsingeling van Duinkerke. De 

Vierlingen werd daarna als Duits munitiedepot ingericht. Na deze 

oorlog, in 1957-1958, werd het landhuis afgebroken en vervangen 

door een eenvoudig jachtpaviljoen.



5

g e s c h i e d e n i s

P l a n n e n  v o o r 
e e n  k a n a a l .

De bron van de Palingbeek ligt nabij 

het Eikenhof te Voormezele op een 

hoogte van 57 m. Vandaar stroomt de 

beek door het park van het  

kasteeldomein en zwenkt naar het 

oosten, richting Leie, die ze ten zuid-

westen van Komen bereikt.

Gestimuleerd door de industriële en 

technische vooruitgang zocht men in 

de 19e eeuw naar een kanaalverbin-

ding tussen de IJzer en de 

Leie. Ieper zou zo een vlotte aanslui-

ting krijgen met de welvarende indus-

triegebieden van Noord-Frankrijk en 

Henegouwen. Voorbij Ieper moest 

men de scheidingskam tussen het 

IJzer- en Leiebekken overbruggen. 

Voor het 18 km lange kanaaltracé 

werd vanaf Komen de ligging van de 

Palingbeek gekozen. In 1860 werd 

beslist de verbinding aan te leggen. 

Notaris Van Eecke en ingenieur 

Bucher richtten hiertoe een naamloze 

vennootschap «Compagnie du canal 

de la Lys à l’Yperlee» op, die als doel 

had de werken uit te voeren en nadien 

de vaart uit te baten.

D e  i n g e s t o r t e 
t u n n e l .

De voornoemde vennootschap kreeg 

op 23 januari 1864 de uitvoering van 
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de werken toegewezen. Een deel van het 18 km lange kanaal zou 

ondergronds verlopen. Eind 1864 begon men met het boren van 

de 700 m lange tunnel door de waterscheidingskam nl. ter hoogte 

van het huidige cafetaria. De werken duurden negen jaar, doch 

de aannemers lieten het werk onvoltooid achter nadat ze er, ten 

gevolge van onvoorziene moeilijkheden, hun hele vermogen had-

den gespendeerd. Slechts in 1887, 14 jaar later herbegon men met 

de werken : de tunnel werd voltooid op 9 juni 1892 en de vaart was 

klaar tegen het einde van het jaar. Helaas, zeven maanden later, 

op 28 juli 1893 stortte de tunnel in ! … «Een dag van verstomming 

en wee voor het Westland» schreef de lokale pers.

D e  v e r m a a rd e  v a a r t .

Vanaf 1896 werd er opnieuw gelobbyd om het kanaal te voltooien. 

In 1902 kwam een nieuwe studie tot stand en in 1910 werd de 

afwerking van de vaart toevertrouwd aan de firma Monnoyer. De 

nieuwe plannen voorzagen geen tunnel meer maar een waterweg 

in openlucht met enkele bijkomende sluizen. Op 3 november 1912 

blies men de gebarsten tunnel op en met nieuwe ijver werd de 

vaart gegraven en uitgediept, de sluizen gebouwd, bruggen gelegd 

en de hellingen versterkt met gewapend beton. In maart 1913 

begon de grond echter te schuiven: het gewapend beton werd 

over een lengte van 300 m verbrijzeld en 15.000 m3 aarde kwam 



7

g e s c h i e d e n i s

in het kanaal terecht. De vermaarde of vermaledijde vaart haalde 

opnieuw de krantenkoppen.

D e  b r u g  z a k t  w e g .

Bij de eerste grondverschuiving had de metalen St.-Eloois-brug te 

Hollebeke stand gehouden. Maar de aardverschuivingen breidden 

zich uit: op 6 juni 1913 begon het oostelijk landhoofd te bewegen, 

op 9 juni brak de oostelijke brugpijler en een dag later stortte een 

deel van de overspanning in. Op 24 juli verdween de brug volledig 

in de vaart. De Ieperiaanse klei had zijn weerbarstig karakter 

getoond: het project was definitief geruïneerd. De aannemer en 

het bestuur der waterwegen gaven elkaar de schuld. Voordat op 

4 augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, slaagde men er 

nog in om de puinmassa op te blazen.

H e t  o o r l o g s f ro n t .

Tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 kwam de Palingbeek in de 

frontlinie te liggen. De Engelsen verdedigden een strategische 

gordel rond Ieper, Ypres Salient genoemd. De kanaalsleuf van de 

Palingbeek werd doorsneden door deze linie. Het hoogste punt 

van het domein werd «The Bluff» genoemd en de omgeving van de 

Vaartstraat «Spoilbank». Het aangrenzende Molenbos werd met 
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de naam «The Ravine» bedacht en het domein «de Vierlingen» aan 

de overkant van de Komense weg noemde toepasselijk «Battle 

Wood». Tussen het Molenbos en the Bluff is een open en halfopen 

zone aangelegd die aangeeft waar het niemandsland tussen de 

Duitse en Engelse linies lag. De langgerekte hoogte tegenaan de 

spoorweg werd als «Caterpillar» (rups) aangeduid. Het kasteel 

van de Palingbeek «The White Chateau» was lange tijd een Duitse 

basis.  

D e  s t r i j d  ro n d  « T h e  B l u f f » .

Het loopgravenfront van de Ypres Salient situeerde zich in een 

heuvelachtig landschap. Reeds in 1915  begonnen Duitsers en 

geallieerden elkaars stellingen te ondergraven om ze op te blazen.

Het hoogste punt van de Palingbeek was bij de Britten gekend als 

«The Bluff», de Duitsers noemden het «Die grosse Bastion». Aan 

beide zijden werd duchtig gegraven, maar het waren de Duitsers 

die er het explosieve initiatief namen. De eerste, grote ontploffing 

in de nacht van 22 januari 1916 werd gevolgd door explosies op 

14 februari en 25 juli. Daarna namen de Britten het initiatief  om 

met enkele gerichte dieptemijnen het vervolg van de Duitse “mij-

nenslag” te saboteren  Vandaar dat we bij de Bluff diverse grote 

en kleine kraters aantreffen. Na de oorlog werden ze nog gebruikt  

om oorlogsmunitie te vernietigen, waardoor ze een onregelmatige 

vorm kregen.

D e  m i j n e n s l a g .

Voor de echte mijnenslag, de zgn. Slag van Mesen, moeten we ons 

naar de omgeving van de spoorlijn Kortrijk-Ieper verplaatsen. In 

het domeingedeelte «de Vierlingen» ligt een langgerekte heuvel, 

door de Britten «Caterpillar» genoemd en aan de overkant van 

de spoorlijn ligt de «Hill 60». Deze hill was reeds in 1915 door de 

Britten ondermijnd, opgeblazen en ingenomen, maar de Duitsers 

waren er in geslaagd de heuvel te heroveren.

g e s c h i e d e n i s
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In januari 1916 wordt aan de Britse troepen het bevel gegeven voor 

het graven van 24 diepe mijngangen in de sector Zillebeke-Mesen. 

Alles gebeurt met mankracht en in volledige stilte, de Duitsers 

hebben immers eigen gangen gegraven en kunnen mogelijks 

alles afluisteren. De aanvalsdatum, die oorspronkelijk voor 1916 

is gepland, wordt omwille van de gewijzigde toestand aan het 

westelijk front, vooral rond Verdun, steeds uitgesteld. 7 juni 1917 

wordt tenslotte als finale datum vastgesteld. Rond Hill 60 en 

«Caterpillar» wordt vanuit de Britse stellingen de Berlintunnel 

gegraven die zich verderop vertakt onder de Duitse stellingen 

Freia (Hill 60) en Flora (Caterpillar). Op zondag 3 juni 1917 wordt 

g e s c h i e d e n i s
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de munitie in de kamers afgedekt met zandzakjes. Het gespannen 

wachten op «zero hour» begint.

D e  «  B i g - b a n g  »

De dagenraad van 7 juni kondigt zich mooi aan: de kanonnen zwij-

gen en een sfeer van «de stilte voor de storm» beheerst het front. 

Even voor drie uur betreedt generaal Lambert de ondergrondse 

schuilplaats. Met het uurwerk in de hand staat hij naast de sol-

daten die de ontsteking bedienen. Op het uur nul weerklinkt het 

bevel : FIRE. Over een frontlijn van twaalf kilometer stijgen negen-

tien reuzenpaddenstoelen ten hemel. Slechts vijftien seconden 

verlopen er tussen de eerste en de laatste explosie. De big bang 

wordt tot in London gehoord. De Duitse luitenant von Kressenstein 

ontwaakt bruusk in de tweede verdedigingslinie :

«Een geweldige aardbeving, gevolgd door een onderaardse don-

derslag brengt mij echter snel te been. Boven heuvel 60 staat 

een machtige vuurzuil die wel honderd meter ten hemel reikt. 

Het wordt mij onmiddellijk duidelijk dat de Britse explosie heeft 

plaatsgevonden. Aarde en lucht trillen door de waanzinnige gelui-

den. Wij staren het akelige schouwspel aan maar zien slechts rook 

en vuurzuilen waardoor silhouetten naar voor komen.»

 De verschrikkelijke explosie heeft de Duitse linies ontwricht. Over 

een brede strook achter elke krater vindt men dode, gewonde 

g e s c h i e d e n i s
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en verdwaasde soldaten. In de achterhoede vluchten de Duitsers 

in paniek. Een horde van ongeveer 80.000 Britse soldaten rukt 

achter een gordijn van rook en stof naar de Duitse stellingen. Een 

Australisch luitenant rapporteert het volgende :

«Vele Duitsers maken vruchteloze pogingen om ons te omarmen. 

Sommigen zwaaien met hun zakdoeken of trachten onze enkels 

te grijpen om uit de omwoelde aarde los te geraken. Honderden 

liggen er op de grond om weldra voor eeuwig begraven te worden. 

Nooit voorheen zag ik mensen die zo gedemoraliseerd zijn.»

Het uitzicht van het landschap is totaal veranderd. Bij de 

Caterpillar is er een krater geslagen van 110 meter omtrek en 30 

meter diep; aan de overkant van de spoorweg, op Hill 60 heeft de 

krater een omtrek van 80 meter en een diepte van 20 meter.

S t i l l e  g e t u i g e n .

Zes oorlogskerkhoven van het Commonwealth getuigen van 

de verbeten strijd die hier gevoerd werd. Ze dragen namen als 

«Spoilbank», «Chester farm», «Oak Dump», «Woods», «the Bluff» 

en «Hedge Row Trench». In totaal liggen er meer dan 1.500 man-

schappen begraven, hoofdzakelijk van het Verenigd Koninkrijk 

maar ook veel Australiërs en Canadezen. Op het Chester Farm 

cemetery vinden we tevens vier graven van Duitse krijgsgevange-

nen. Op elke begraafplaats staat een groot stenen kruis met een 
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bronzen zwaard: 

«the cross of sacri-

fice». De Hedge Row 

Trench cemetery 

kwam gedurende de 

oorlog onder hevig 

artillerievuur te lig-

gen. Toen de wapens 

zwegen, kon men de 

plaats van de afzon-

derlijke graven niet 

meer terugvinden. 

Bijgevolg werden de 

grafstenen er in een 

halve cirkel rond het 

kruis geplaatst.

Bij de Hill 60 getui-

gen meerdere monumenten van de gevechten die plaatsvonden 

aan beide zijden van de spoorweg. De «Memorial The Australian 

Tunnelling Company» herinnert aan de intense graafwerken, die 

de mijnenslag voorafgingen. Ook de 

«The Queen Victoria’s Rifles» verwijst naar een Brits regiment, dat 

hier aan de verbeten strijd deelnam.

H e t  i n t e r - b e l l u m .

Na 1918 begon men met de heropbouw. Wegen werden heraange-

legd, grachten gegraven, grond genivelleerd, …Veel van het oor-

logsmateriaal zoals prikkeldraden, ijzeren palen, zelfs betonnen 

oorlogsgraven werden hergebruikt. Het recupereren van koper van 

de obussen bracht overigens een aardige duit op.

Pas later werden de hoeven heropgebouwd. Meestal gebruikte 

men hierbij een slechte kwaliteit van baksteen en minderwaardige 

cement; wegens de moeilijke aanvoer en de grote vraag was er 

niets beter te krijgen. Vele boerderijen uit die tijd zijn gekenmerkt 

door een typische heropbouwstijl.
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In de jaren 1933-1938 werd er nog een nieuw kanaaltracé uitgete-

kend dat uiteindelijk in de plannenkast belandde.

1 9 4 0  :  E e n  k o r t  g e v e c h t .

Eind mei 1940 lagen de Palingbeek en de Vierlingen opnieuw in 

de vuurlinie. Teneinde de ontscheping van de Britse soldaten 

in Duinkerke mogelijk te maken, waren Britse troepen België 

binnengetrokken. Hun opdracht was de Duitse opmars aldaar te 

stuiten. O.m. in de omgeving van Poperinge en Ieper kwam het 

tot een gewapend treffen. Andermaal vormde de omgeving van de 

Palingbeek het decor van een gevecht tussen Britten en Duitsers. 

Het pleit was echter vlug beslecht: de Britten moesten zich ijlings 

terugtrekken.

D e  v e r b r a n d e  m o l e n .

Het gehucht «Verbrande Molen» ligt langs de Komense Weg, aan 

de kruising met de Verbrande Molenstraat. Reeds in de 16de eeuw 

stond hier een houten standaardmolen. In de zomer 1770 sloeg 

de bliksem in en de houten reus brandde volledig af. In 1773 werd 

er een nieuwe molen opgericht. Op 11 november 1914 bestookten 

de Duitsers de strategisch gelegen molen en voor de tweede maal 

vatte hij vuur. De molenaarsfamilie Bailleul kocht na de oorlog, in 

1923, de houten Lindemolen uit Alveringem en liet hem in 1924 

op de Molenwal te Zillebeke heropbouwen. Op maandag 27 mei 

1940 wordt de wijk rond de molen nogmaals door artillerievuur 

bestookt en de molen brandde voor de derde en laatste maal af.

D e  r u s t  k e e r t  t e r u g .

Een laatste kanaalplan, dat rond 1958 door ingenieur Verschave 

voorgesteld werd, bleef louter academisch. De oorlog in Korea, 

toen de metaalprijzen uitzonderlijk hoog lagen, gaf aanleiding tot 

een laatste grote zoektocht achter ijzer, koper en lood. O.m. de 

bermen van de Palingbeek werden duchtig omgewoeld. Daarna 
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voerde men er beplantingen uit, waarbij nogal wat uitheemse 

soorten gebruikt werden o.m. de robinia (Robinia pseudoacacia) 

en de vederesdoorn (Acer negundo)

Jarenlang bleef de vaart en omgeving daarna onberoerd, de 

natuur camoufleerde de ingenieuze blunder met een veelkleurig 

groenpallet. Tijdens de jaren zestig verkreeg de Palingbeek een 

zekere ornithologische en floristische vermaardheid. De vereni-

ging «de Wielewaal» beheerde het gebied als vogelreservaat. Op 

initiatief van de provincie werd het in 1973 voor de recreant toe-

gankelijk gesteld. In samenwerking met de eigenaar, de Belgische 

Staat, werden de nodige voorzieningen aangebracht zonder dat de 

natuurrijkdom verloren ging.

D e  P a l i n g b e e k  g ro e i t .

Vanaf 1989 kende de Palingbeek een gestage groei. In eerste 

instantie werd de hoeve Hagereke en aangrenzende landbouw-

gronden aangekocht. Enkel jaren later volgden er nog aankopen 

van akkers en weiden, die door aanleg en bebossingen bij het 

domein werden geïntegreerd. Met de aankoop van de hoeve 

Callewaert en de hoeve Pannecoucque kwam de grens van het 

domein langs de Vaartstraat en de Bernikkewallestraat te liggen. 

In 1996 werd het Molenbos en omgeving, iets groter dan 29 ha, 

aangekocht en voor de recreant opengesteld. Eind 1999 ver-

wierf de provincie het domein “de Vierlingen” samen met grote 

gedeelten van de tussen de Palingbeek en de Vierlingen gelegen 

landbouwgronden. Hierdoor groeide het provinciaal domein met 

een forse 66 ha. Na 2000 volgden er nog diverse uitbreidingen. De 

totale oppervlakte van de Palingbeek ligt nu rond de 242 ha.

De landschappelijke aanleg.

Het domein buiten de sleuf wordt gekenmerkt door een veelal 

rechtlijnige structuur en door een opeenvolging van vijvers. Een 

typische recht-op-recht ontginning vinden we in het Molenbos 

en in het niet vergraven domeingedeelte rond de cafetaria. De 
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Vierlingen vertonen een grilliger dre-

venpatroon, dat o.m. bepaald wordt 

door de spoorlijn en de Komense 

weg.

In de Vierlingen liggen een opeenvol-

ging van twee reeksen langgerekte 

vijvers. Ze zijn ontstaan door afdam-

mingen in twee beekvalleien. Ook 

in het Molenbos liggen een drietal 

dergelijke vijvers. Grenzend aan het 

domein, binnen de terreinen van de 

Golfclub, vinden we nog een reeks 

vijvers. Dergelijke vijvers in een soort 

cascade-vorm waren bepaald geliefd 

bij de vroegere eigenaars.

g e s c h i e d e n i s
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I n h e e m s e  e n  u i t h e e m s e  b o m e n .

De bomen en struiken op de kanaalhelling zijn gedeeltelijk 

natuurlijk uitgezaaid. Dit is zeker het geval voor de berken en de 

meidoorns die we plaatselijk aantreffen. Ook de wilgen, esdoorns, 

essen en eiken zijn veelal uit aangewaaid of door dieren aange-

bracht zaad ontstaan. Desondanks is het bos op vele plaatsen in 

de Palingbeek helemaal niet natuurlijk. De paardenkastanjes, 

populieren en schietwilgen langs de wegen zijn aangeplant. Ook 

boomsoorten als de gewone esdoorn,  

de vederesdoorn, de robinia, … behoren niet tot de groep van 

inheemse soorten. Voornamelijk de vederesdoorn vinden we mas-

saal in de bospercelen tegenaan de Vaartstraat. Het is een Noord-

Amerikaanse soort die waarschijnlijk na de Tweede Wereldoorlog 

op de kanaaloever aangeplant is. Hij vermenigvuldigt zich zo 

gemakkelijk, dat hij plaatselijk, ook in nieuwe aanplantingen over-

heerst. Ook de robinia, eveneens een Noord-Amerikaan, breidt 

zich vlot uit via worteluitlopers.

 

Dotterbloem
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D e  Vo o r j a a r s b l o e i e r s .

Het bos van de Palingbeek en de Vierlingen 

kent geen uitbundige voorjaarsbloei. Daarvoor 

is het nog te jong of de grondsoort is er minder 

geschikt. Toch lachen de gele speenkruid-

sterretjes ons plaatselijk massaal toe. Ook het 

kruipend zenegroen is langs vele wegbermen 

van de Palingbeek en in de Vierlingen present. 

Het stompsporig bosviooltje zoekt het meer in 

het bos. De boshyacinth is reeds op één plaats 

te vinden nl. langs het pad dat vanaf het hoog-

ste punt afdaalt. De toekomstige uitbreiding 

van deze prachtige lentebloeier mag zeker 

verwacht worden. De grootbloemige muur, 

nog zo’n typische bos- en wegbermplant, zorgt 

voor een witte toets. Wit of rozewit zijn ook de 

pinksterbloemen die in de open ruimten van de 

sleuf groeien.

W i l g e n :  
v o o r  e l k  w a t  w i l s .

Schiet- en kraakwilg, grauwe en geoorde 

wilg, boswilg, kat- en amandelwilg heten ze, 

de wilgen van de Palingbeek. De schietwilg is 

een echte boom, die we meestal als knotwilg 

kennen. Hij kruist graag met de kraakwilg, 

vandaar dat we veelal een bastaard van beide 

zien. Zo ook de grauwe en geoorde wilg die 

bijna nooit raszuiver zijn. Allebei zijn het struik-

vormige soorten die de voorkeur geven aan 

de waterkant of aan natte plaatsen. Ook de 

kat- en amandelwilg houden van vochtigheid. 

Katwilgen bezitten lange en soepele roodgele 

twijgen die als «wijmen» in de mandenvlech-

Pinksterbloem met
oranjetip

Kruipend zenegroen
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terij gebruikt werden. In de Palingbeek vinden we de katwilgen in 

de dichtgegroeide sleuf tegenaan de Vaartstraat. De amandelwilg 

is een wat grotere struik dan de katwilg. Hij verraadt zich echter 

door zijn afschilferende schors. 

J u d a s o re n  e n  f l u w e e l p o o t j e s .

In de late herfst of tijdens de winter is het tijd om op judasoren 

en fluweelpootjes te letten. Het zijn allebei paddenstoelen die op 

dode takken en stobben groeien. Het judasoor beperkt zich bijna 

uitsluitend tot het hout van de vlier. Hij heeft zijn naam niet gesto-

len; de gelijkenis met een mensenoor is sprekend. Hij groeit enkel 

als het voldoende vochtig is. Bij droog weer verschrompelt het oor 

tot een onherkenbaar zwart kluwen.

Het fluweelpootje bezit wel de kenmerken van een echte padden-

stoel: een zwarte fluweelachtige steel en een oranje-gele hoed. 

Hij groeit in bundels, veelal op wat dikker hout van wilg, populier, 

olm of es.

Fluweelpootje
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Langsheen het winterse bospad maak je het meest kans om beide 

soorten te ontmoeten. Het judasoor is algemeen, doch valt weinig 

op. Het fluweelpootje springt meer in het oog maar is een zeldza-

mer soort.

M e i d o o r n  
e n  s l e e d o o r n .

Dat de meidoorn tot een mooi boompje kan uitgroeien, kun je in 

het domein vaststellen. Twee soorten groeien er: de éénstijlige 

en de tweestijlige meidoorn. De eerste is het algemeenst; van de 

tweestijlige groeit er maar één exemplaar in het domein, nl. onge-

veer halfweg de sleuf. Eenstijlige meidoorns vind je voornamelijk 

in en rond de open ruimten. Als kleine boom maakt 

de meidoorn weinig kans tussen grotere en sneller 

groeiende soorten. Het is een in mei wit-roze bloei-

ende boom of 

struik, die vroeger algemeen aangeplant werd in 

hagen. Zijn doornen vormden een natuurlijke prik-

keldraad en het vee zorgde voor het snoeien door de 

malse, jonge scheuten op te eten.

De sleedoorn is een doornige kleine struik die in het 

vroeger voorjaar bloeit. Dan tooit hij zich met een 

wit kersenbloesemfestijn op de winterkale twijgen. 

Een mooie sleedoornstruik groeit aan de rand van de 

grote ligweide, nl. op het hoogste deel ervan. In feite 

staan er meerdere tientallen 

struikjes naast elkaar, die samen één exemplaar 

vormen. De sleedoorn groeit immers met worteluitlo-

pers in alle richtingen en breidt zich zo concentrisch 

uit. Als maaien of lichtonttrekking hem niet hinderen, 

vormt hij een praktisch ondoordringbaar, cirkelvor-

mig struweel. 

Reuzenpaardenstaart
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D e  re u z e n p a a rd e n s t a a r t .

Equisetum telmateia is een kenmerkende soort van bron- en poel-

gebieden. Vandaar dat je deze reuzenpaardenstaart aan de rand 

van de sleuf en op andere natte plaatsen vindt. In mei verschijnen 

de gele, fertiele stengels met bovenaan de sporenaar. Pas weken 

later schieten de vegetatieve stengels omhoog. Ze zijn rijkelijk met 

zijtakken bezet en kunnen hoog  worden, tot 2 m en meer.

Ook de bospaardenstaart, een nog zeldzamer familielid, groeit in 

de Palingbeek. Het is een kleine, slanke soort waarvan de zijtak-

ken nog eens een krans van takjes dragen.
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Wa a r  d e  n a c h t e g a a l  z o n g .

Voor 2000 was de Palingbeek  een waar mekka voor de nachte-

gaal. Daarna ging het aantal zangposten telkenjare terug om rond 

2008 volledig stil te vallen. Soms laat een doortrekkende nachte-

gaal zich nog horen maar tot broeden komt de koning der zangvo-

gels niet meer. Andere soorten als de zwartkop, de tjiftjaf, de fitis, 

de roodborst, het winterkoninkje… laten wel van zich horen.

E e n  s p ro n g 
re e ë n .

Zelden krijg je ze te zien, 

maar toch zijn ze er: de 

reeën van de West-Vlaamse 

Heuvels. Ze houden zich 

zowel in de bosrijke omgeving 

van Poperinge op als rond 

de heuvelrij van Kemmel 

tot Ieper. De Palingbeek en 

de Vierlingen vormen een 

uitgelezen, rustige stek 

voor deze schuwe grazers. 

Waarschijnlijk zijn ze rond de eeuwwisseling uit Noord-Franse 

bossen uitgeweken en koloniseerden ze een nieuw leefgebied. 

Ondertussen hebben ze zich over bijna heel West-Vlaanderen 

verspreid.

L e v e n  i n  d e  p o e l .

Niet enkel de sleuf zelf maar ook verzakkingen, bomputten, vee-

drinkpoelen en tot vijvers opgestuwde beken vormen een uitge-

lezen leefgebied voor amfibieën. In het domein manifesteren de 

kikkers zich het luidruchtigst. Voornamelijk de groene kikkers 

weten wat kwaken is. Bij de padden en salamanders gaat het 

er heel wat stiller aan toe. De gewone pad en de bruine kikker 

Reebok
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zoeken in het vroege voorjaar het water op en zetten er eieren 

af. Ook de salamanders nl. de alpenwatersalamander, de kleine 

watersalamander en de zeldzame kamsalamander trekken enkel 

naar de poel voor het nageslacht. Zodra de eieren te water zijn, 

gaan ze terug aan land en hernemen hun verborgen levenswijze.

Fr i s s e  f l a d d e r a a r s .

In lente, zomer en herfst, doch enkel als het goed weer is, zijn de 

vlinders van de partij. De citroenvlinder is de vroegste; tijdens 

de eerste zonnige dagen fladdert hij tussen de winterkale bomen 

en struiken. De kleine vos en de dagpauwoog wagen zich een 

weinig later tussen het lentegroen. Andere typische soorten van 

het voorjaar zijn het algemene koolwitje, het bont zandoogje en 

de oranjetip. Deze laatste soort zie je zelden, doch een aangepast 

beheer van de hooi- en weilanden kan soelaas brengen. Zijn rups 

leeft immers van de pinksterbloem, een lentebloeier, die gebaat 

is met een verschralend beheer.

Bruine kikkers
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Z w e v e n d e  v l i e g e n .

Meer naar de zomer toe verschijnt een ander gevleugeld volkje 

nl. de vliegen. Niet zomaar van die lastige, vervelende huisvlie-

gen maar kleurrijke zonnegenieters, nectardrinkers, aaseters en 

rovers. Het opvallendst onder hen zijn de zweefvliegen die zich 

rond bloemschermen ophouden. Ze kunnen stil in de lucht blijven 

hangen en schieten daarna plots vooruit. Let ook op hun tekening: 

alhoewel ze niet kunnen steken, bootsen ze een angeldragend 

insect na: een bij, wesp of hommel. De wetenschappers noemen 

dit carnavalspakje: mimicry. Dankzij deze vermomming schrik-

ken ze insecteneters af. De blinde bij, een van de algemeenste 

zweefvliegen, lijkt op de honingbij. Hij verraadt zich door zijn 

groter lijf en door stil te zitten. 

Een echte angeldragende bij loopt 

immers altijd zenuwachtig over de 

bloemen.

Dagpauwoog

Zweefvlieg
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Wa n d e l e n .

De Palingbeek, het Molenbos en de Vierlingen vormen een rustig 

wandeldomein vol afwisseling. De wegen in het centraal gedeelte 

en rond de sleuf zijn goed verhard. Wie wat avontuurlijker is, kiest 

voor het bospad of voor een wandeling in het Molenbos of naar 

de Vierlingen. De eerste mogelijkheid laat je toe om een mooie 

landschapswandeling te maken langs drie aldaar gelegen Engelse 

oorlogskerkhoven. Vanaf de Kanonstraat geniet je bovendien van 

een uniek panorama op Ieper. Een grote wandeling biedt de moge-

lijkheid om veelal via onverharde wegen zowel de diverse delen 

van de Palingbeek te verkennen alsook een deel van het provincie-

domein «de Gasthuisbossen».

Het provinciedomein ligt op de samenkomst van twee grote rou-

tepaden nl. de GR5A-West, Oostende-Ronse en de GR128-West 

«Vlaanderenroute». Deze lange afstandswandelpaden herken 
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je aan de rood-wit beschildering. Het wandelnetwerk Ieperboog 

verbindt en ontsluit de diverse openbare domeinen en de toegan-

kelijke trage wegen ten zuiden van Ieper. Via genummerde knoop-

punten stel je een wandeling à la carte samen.

F i e t s e n .

In het provinciedomein mag er beperkt gefietst worden. Ook de 

landschappelijk mooie omgeving van Ieper en Heuvelland biedt 

fietsmogelijkheden in overvloed. Drie bewegwijzerde fietsroutes 

ontsluiten de Palingbeek in alle windrichtingen. De West-Vlaamse 

Bergenroute verkent het Heuvelland; de Tabaksroute leidt je naar 

de Leievallei en als je de Vredesroute volgt, leer je al vlug wat de 

«Ypres Salient» betekent.

Het fietsroutenetwerk Westhoek zuid leidt je via genummerde 

knooppunten waar je maar heen wilt in het Ieperse en in aan-
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sluitend Heuvelland. Ook de alle terreinfietsers vinden in het 

Heuvelland hun gading; speciaal bewegwijzerde routes behoren er 

tot het aanbod. 

G e n i e t e n

Een deel van de sleuf, die opnieuw uitgediept werd, wordt als 

hengelvijver gebruikt. Met een visverlof mag je er met één of twee 

lijnen hengelen. Als stiltegebied biedt de Palingbeek de ideale 

omgeving om tot rust te komen. Enkel bij de centrale ligweide en 

rond de kinderspelen is het drukker. De aangepaste speeltoestel-

len zijn volkomen veilig en harmoniëren met de omgeving. In de 

nabij de parking gelegen cafetaria kun je zowel terecht voor een 

eenvoudig drankje als voor een gastronomische maaltijd. Het zon-

nige terras biedt er aangenaam verpozen na een fikse wandeling.

S t e r re n  k i j k e n .

De lichtarme omgeving van de Palingbeek gaf de aanleiding om 

er een sterrenwacht op te richten. De vzw Astronomische Contact 

Groep (A.C.G.) klopte niet tevergeefs aan bij het provinciebestuur. 

Een deel van de domeinhoeve en de inplantingsplaats voor het 

observatorium werd hen ter beschikking gesteld. Met financiële 

steun van de provincie, van de stad Ieper, van Toerisme Vlaande-

ren, van het Interreg-fonds van de Europese Gemeenschap en met 

eigen middelen en inzet werd een uniek project verwezenlijkt. De 

grootste private spiegeltelescoop van de Benelux vormt een blik-

vanger van het Astrolab «Iris I». De telescoop staat in het observa-

torium, een eind weg van de domeinhoeve. Bij de hoeve zelf vind je 

Astrolab «Iris II» : 12 multifunctionele werkposten, een optica-ate-

lier, een koepel-observatorium, een les ruimte voor 24 personen.
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B e z o e k e r s c e n t r u m 
e n  m i l i e u b o e rd e r i j .

In de tegenaan de Vaartstraat gelegen hoeve «Callewaert» bouwde 

de provincie in samenwerking met de vzw Pelgrim een milieu-

boerderij uit. Deze boerderij wordt gerund door mindervaliden van 

de vzw, die ook bepaalde taken i.v.m. natuureducatie op zich zullen 

nemen. Een deel van de boerderij is als bezoekers-centrum van 

het domein ingericht; zowel individuele bezoekers als groepen of 

scholen kunnen er terecht. 

Op diverse plaatsen in het domein werden hoogstammige fruit-

bomen aangeplant. Nu verfraaien  ze reeds het landschap. En op 

termijn moeten ze heerlijk biologisch appelsap leveren. De cvba 

Lombarts Calville, die instaat voor de aanplant, het onderhoud, de 

oogst en de verwerking, sloot hiervoor een overeenkomst met de 

provincie af.

H e t  o o r l o g s l a n d s c h a p .

In de Palingbeek is het oorlogslandschap plaatselijk nog gaaf 

gebleven. Bunkers, kraters en restanten van loopgraven zijn hier-

van de getuigen. Rond de Bluff en in het Molenbos werd een meer 

open zone in het bos gecreëerd om er de kraters beter te laten 

zien en aan te duiden waar het niemandsland tussen de Duitse en 

Engelse loopgraven lag.
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