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Tussen Handzamevaart en Ieperleekanaal

De groene as Vrijbosroute verbindt de Handzamevaart in 

Kortemark met het Ieperleekanaal in Boezinge. Zowel de 

Handzamevaart als het Ieperleekanaal monden uit in de IJzer. De 

Handzamevaart was ooit bevaarbaar en de Ieperlee werd al vroeg 

gekanaliseerd en is nog steeds bevaarbaar.

Ongeveer halfweg tussen beide “vaarten” ligt een lage heuvelrij 

waartoe de Stadenberg (45m) behoort. De waterscheidingskam 

situeert zich hier. De neerslag die ten westen van de berg valt, 

stroomt naar het Ieperleekanaal, deze die ten oosten valt naar de 

Handzamevaart.

De Vrijbosroute ligt in de zandleemstreek, een van oudsher 

vruchtbare landbouwstreek. De graanakkers van weleer zijn door 

maïs en groenten vervangen. De groententeelt in de open lucht 

bevoorraadt de tuinbouwveiling van Roeselare en de diverse diep-

vries- en conservenbedrijven in de omgeving. 
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Een spoorlijn van Oostende naar Armentiers

Deze spoorlijn omvatte in West-Vlaanderen o.m. het traject 

Oostende-Torhout, thans Groene 62, en het traject Torhout-

Ieper, nu gedeeltelijk Vrijbosroute. Het eerste traject kwam in 

exploitatie vanaf 1867. Rond het traject Torhout-Ieper was er 

discussie. De stad Diksmuide ijverde voor de verbinding Ieper-

Diksmuide-Gistel-Oostende in plaats van de geplande, en begin 

1867 reeds voor drie vierde aangekochte of onteigende lijn 

Ieper-Langemark-Staden-Torhout-Oostende. In 1870 bereikte 

deze polemiek een hoogtepunt. Een tussenkomst van Brugse 

volksvertegenwoordigers gaf ten slotte de doorslag: Brugge ver-

koos het traject Torhout-Langemark-Ieper aangezien de Brugse 

industrie zo, via Brugge-Torhout, een goede verbinding kreeg 

met Noord-Frankrijk. Eind 1870 viel de defi nitieve beslissing en 

op 15 augustus 1873 werd de lijn in gebruik genomen. Het traject 

Torhout-Ieper lag hoofdzakelijk in vlak land, enkel ter hoogte van 

Stadenberg werd er gegraven. Vanaf Boezinge tot in Ieper liep het 

spoor ongeveer evenwijdig aan het Ieperleekanaal.

De trein zorgde voor meer welstand in alle dorpen die hij aandeed 

tussen Torhout en Ieper. Hij bood goede verbindingen naar alle 

delen van België en naar Noord-Frankrijk. Dit laatste was belang-

rijk voor de seizoenarbeiders die op de velden of in de fabrieken in 

Frankrijk gingen werken.

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

Wat een snelle Blitzkrieg moest worden, kwam tot stilstand langs 

een vast front. Hele stukken van de spoorweg Torhout-Ieper lagen 

ofwel op dit front of in de directe nabijheid ervan. Van Ieper tot 

Boezinge behoorde de spoorwegzate tot het Britse front. Voorbij 

Boezinge, net over de kanaalbrug, dwarsten de sporen het echte 

front. Hier lag het vroegere gehucht Pilkem, waar in 1915 de 

eerste aanval met mosterdgas plaatsvond. Bij de Engelsen staat 

deze plaats als “Pilkem ridge” bekend. De eventuele doortrek-

king van de A19 bedreigde deze site. Verderop naar Langemark en 
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Houthulst liep de spoorlijn door Duitse linies. Langemark was vol-

ledig verwoest en in het bos van Houthulst hadden de Duitsers een 

knooppunt van hun verdediging gemaakt: een doolhof van loop-

graven en versperringen, mitrailleurs en kanonnen. Herhaaldelijk 

probeerden de geallieerden deze stelling in te nemen. Pas eind 

september 1918 slaagden ze daar in. Een weinig later, op 11 

november, werd de wapenstilstand ondertekend, wat meteen het 

einde van de Eerste Wereldoorlog betekende.

D e  l a a t s t e  t re i n

Na de verwoestingen van de oorlog werd de spoorlijn hersteld, 

stations en seinhuizen werden heropgebouwd. De lijn Oostende-

Torhout-Ieper-Armentiers kende nog een kortstondige bloei. De 
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auto en de verbeterde wegeninfrastruc-

tuur groeiden uit tot te grote concur-

renten. Het stuk tussen Torhout en 

Kortemark werd in 1950 buiten dienst 

gesteld en in 1968 uitgebroken. Op 

22 mei 1955 reed de laatste passa-

gierstrein tussen Kortemark en Ieper. 

Sporadisch passeerde er nog een goe-

derentrein. In 1988 werden de sporen 

tussen Westrozebeke en Langemark 

uitgebroken. Het spoor bleef in gebruik 

vanaf Kortemark-station tot aan het 

munitiedepot van Houthulst. Ook dit 

laatste deel werd ten slotte in 2003 

opgegeven. Het duurde echter nog 

enkele jaren voor de sporen daar uitge-

broken werden.

E e n  s t u k  v e rd w i j n t

Het traject Torhout-Kortemark liep door 

een mooi landelijk gebied. Na het ver-

wijderen van de sporen werd er te lang 

geaarzeld om de bedding in huur te 

nemen of aan te kopen om ze als recre-

atief fi etspad aan te leggen. Ten slotte 

koos de NMBS eieren voor haar geld en 

de zate werd aan geïnteresseerde buren 

en aangelanden verkocht. Het assen-

bed werd afgegraven en de bedding 

werd bij tuin, akker of weide gevoegd. 

De huidige begrenzing van percelen op 

luchtfoto’s en topografi sche kaarten 

laat echter nog toe om de ligging van de 

verdwenen bedding terug te vinden.
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E e n  g ro e n e  a s

De oude spoorlijn vanaf Ieper tot Boezinge werd niet in huur 

genomen maar door de NMBS aan de aangelanden verkocht. 

Aangezien dit traject ongeveer evenwijdig liep met het mooie 

jaagpad van het kanaal Ieper-IJzer, had een tweede recreatief 

pad geen zin. Vanaf Boezinge tot aan Vijfwegen (Staden) werd de 

eerste fase van de groene 

as gerealiseerd. Dit tracé 

werd in 1993 voltooid.

Ruim tien jaar later, in 

2005, werden de sporen 

en biels tussen Vijfwegen 

en Kortemark afgebro-

ken. Gedurende de laatste jaren was dit spoordeel nog sporadisch 

gebruikt om militaire materialen te transporteren vanaf het depot 

in het Houthulstbos tot aan het station van Kortemark.

P l a a t s e n  o n d e r w e g

Het Ieperleekanaal

Het kanaal Ieper-Boezinge-Knocke dateert uit de 13e eeuw en ligt 

in de vallei van de Ieperlee. Tussen 1636 en 1641 werd het tot 

30 m verbreed. In de omgeving van Boezinge, ongeveer 

halfweg tussen Ieper en de IJzer, zorgen twee 

sluiscomplexen voor de regeling van de 

waterstand en voor het versassen 

van de schepen.

Dit kanaal was 

vroeger van 
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vitaal belang voor Ieper. Via de IJzer zorgde het voor de verbinding 

met de zee en via andere waterwegen met Vlaanderen en Noord-

Frankrijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de Ieperleevaart 

gedurende vier jaar in de frontlinie. Tijdens het interbellum werd 

hij in zijn oude glorie hersteld. In de jaren zestig verloor het kanaal 

zijn betekenis voor de commerciële scheepvaart. Als rustige 

blauw-groene fi ets- en wandelas biedt het Ieperleekanaal nu 

recreatiemogelijkheden voor ieder.

Het sas van Boezinge met bijbehorende versterking werd in 1995 

als monument geklasseerd. Ooit was het van strategisch belang 

voor de waterbevoorrading van de Ieperse vesten. Toen Vauban 

zijn verdedigingslinie rond Ieper aanlegde, werd ook het sas van 

Boezinge beveiligd. Deze versterking rond de sluis bleef bewaard 

en is te herkennen als een hoge aarden berm in het landschap.

Site “John McCrae”

De dichter John McCrae, een Canadese legerarts, kwam in okto-

ber 1914 als vrijwilliger aan het Ieperse front. Tijdens de Tweede 

Slag om Ieper – bekend o.m. door de eerste gasaanvallen – werkte 

hij in een noodhospitaal langs de oever van het Ieperkanaal, nabij 

de plaats die de Britten “Essex Farm” noemden.

In deze schuilplaats schreef McCrae  zijn gedicht “In Flanders 

Fields” op een rustig moment van een lentedag in 1915, toen 

de klaprozen rood bloeiden rond het veldhospitaal en tussen 

de kruisjes van de gevallenen. Pas in het najaar stuurde hij zijn 

gedicht naar een Engels weekblad dat het op 8 december 1915 

publiceerde: ”In Flanders Fields where poppies blow”.

Tegen dan had McCrae het Vlaamse slagveld verlaten; hij was 

overgeplaatst naar de kust nabij Boulogne. Oorlogsmoe, astma-

tisch, aangetast door de gasaanval nabij Boezinge … stierf John 

McCrae op 28 januari 1918 te Wimereux.

De kanaaldijksite “John McCrae” werd in de winter 2002-2003 

door de stad Ieper heraangelegd. Nu leidt een mooie wandeling 

langs de diverse monumenten: een relict van een Britse bunker, 

het Essex Farm Cemetery en het  herdenkings- monument van de 

West-Riding Division. De site ligt langs de hoge dijk van het kanaal 
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ongeveer halfweg tussen Ieper en Boezinge. Vanaf het jaagpad 

langs het kanaal zijn er twee toegangen naar de site. Vijf infobor-

den en drie siteborden ontvangen en informeren de bezoeker.

Site “Francis Ledwidge”

Francis Ledwidge was een 

Ierse dichter-soldaat die op 

19 augustus 1887 geboren 

werd te Slane. Net geen 30 

jaar later, op 31 juli 1917, 

sneuvelde hij op het spoor-

wegtraject te Boezinge. Een 

eenvoudig monument langs 

de zate herinnert hieraan. In 

het Engels en het Nederlands staat er een kort vers en een lang 

gedicht “Saliloquy” als “Alleen” vertaald door Benno Barnard 

(1998).

Site “Frederick Dancox”

Frederick Dancox (1879-1917) was een soldaat van het 

Worcestershire Regiment. Tijdens de Derde Slag om Ieper in 

1917 kwam zijn regiment ter hoogte van de Galgestraat en de 

Vrijbosroute onder fel vuur van de Duitse troepen te liggen. 

Frederick slaagde er echter in om de Duitsers met een hand-

granaat uit hun bunker te verdrijven en ze gevangen te zetten. 

Voor deze heldendaad kreeg hij de hoogste onderscheiding, het 

“Victoria Cross”. Net voor hij naar huis kon gaan om het Cross in 

ontvangst te nemen, werd hij door een granaat gedood. Zijn vrouw 

Ellen ontving later de medaille. Als alleenstaande vrouw met vier 

opgroeiende kinderen had ze het fi nancieel moeilijk en was ze 

genoodzaakt de medaille te verkopen. De Dancox’ Victoria Cross 

hangt nu in het Worcestershire Museum.
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Vlasbekje, St.-Janskruid en boerenwormkruid

Alle drie houden ze van warm en droog, vandaar dat het echte 

spoorwegplanten zijn. Tussen de basaltblokken van een ophoging 

voelen ze zich optimaal. Ze breiden zich via hun wortels uit en 

groeien dus in groep. Het vlasbekje behoort tot de helmkruidfa-

milie; het Sint-Janskruid tot de herfsthooiachtigen en het boe-

renwormkruid tot de composieten. Hun bloeitijd valt op of na de 

langste dag. Het Sint-Janskruid met zijn helgele bloemtuilen is 

de vroegste van de drie: rond de zonnewende van 21 juli (Sint-Jan) 

bloeit hij. Als het vlasbekje en het boerenwormkruid zich begin 

augustus met een lichtgele tros of een donker gele tuil sieren is 

de bloei van het Sint-Janskruid al voorbij.

Boerenwormkruid

Vlasbekje

Sint-Janskruid
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B o s v o r m i n g  ro n d  d e  S t a d e n b e rg

De Stadenberg vormt de waterscheiding tussen het bekken van 

de Handzamevaart en dat van de IJzer. De spoorlijn werd er dwars 

doorheen aangelegd in een lange uitgraving. De hellingen van 

deze “holle weg” werden gedeeltelijk aangeplant, maar bepaalde 

bomen en struiken vestigden er zich spontaan.

We vinden er eik, hazelaar, vlier, boswilg, schietwilg, sleedoorn, 

haagbeuk, meidoorn, robinia, diverse braamsoorten en hop. De 

robinia of witte acacia is de enige immigrant van het gezelschap. 

Het is een Noord-Amerikaan, die in de 17e eeuw werd ingevoerd. 

Op de hellingen van de uitgraving werd hij als bodemversteviger 

aangeplant. Hij loopt laat uit en bloeit met witte hangende trossen, 

waarop bijen nectar verzamelen. Zijn taai en duurzaam hout wordt 

zeer gewaardeerd. Als hij eenmaal aangeplant is, houdt hij goed 

stand en breidt zich uit met worteluitlopers.

Hazelaar
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V r u c h t e n  e n  n o t e n

Vanaf de zomer tot in de herfst vind je allerhande vruchten en 

noten op deze beboste hellingen. De bramen en de vlier tooien 

zich het eerst met zwarte bessen. De ene kun je direct opeten, 

de andere is beter geschikt voor stroop of confi tuur. Ook de slee-

doorn en de meidoorn zijn besdragers. Bij de sleedoorn is het een 

kleine, blauwe pruim; bij de meidoorn zijn het trossen van rode 

bessen; beide zijn ongeschikt voor consumptie.

Hazelnoten en eikels kondigen de herfst aan. De hazelnoten 

doen er heel wat tijd over om te groeien. Een hazelaar bloeit al in 

februari; dan vallen zijn gele katjes het meest op. Als je goed kijkt, 

vind je ook kleine rode puntjes op de winterkale takken. Dit zijn de 

vrouwelijke stamperbloempjes die er na bestuiving maanden over 

Vrouwelijke bloempjes
hazelaar

Mannelijke 
bloempjes
hazelaar
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doen om tot hazelnoten uit te groeien. De eik bloeit heel wat later 

en heeft ook mannelijke katjes en vrouwelijke bloempjes. In het 

najaar groeien die uit tot eikels. Op een eik kun je met wat geluk 

ook allerhande gallen vinden. Zowel de knop, de meeldraad, een 

stuk blad of de nerf ervan, de wortel, het napje van de eikel … kun-

nen vergroeid zijn tot rare vormen: een knikker, een kleine appel, 

een aardappel, een napje … Larven van diverse galwespen zorgen 

voor die vergroeiingen en leven er binnenin.

H o p ,  h o p  m e t  d e  h o p

De hop groeit in een seizoen uit tot een hoogte van vijf meter; geen 

andere inlandse plant doet het beter. De hop is tweehuizig d.w.z. 

dat we de mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende 

planten vinden. Hij en zij bloeien gelijktijdig in de zomer, maar 

Bloesem koebraam
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enkel zij siert zich daarna met de typische groen-gele hopbellen. 

Daarbij verspreidt ze tegen eind augustus een aangename, zware 

geur. Het poeder uit haar bellen wordt gebruikt om aan bier een 

bittere smaak te geven.

Langs de Vrijbosroute groeit de hop op de beboste hellingen, waar 

de route de Stadenberg dwarst en ook in een hulsthaag rond een 

hoeve aan de Luitbeek. Let eens op het onderscheid tussen man-

nelijke en vrouwelijke bloemen.

D e  k o e b r a a m

De meeste bramen hebben een groeivorm tussen kruidachtige en 

houtige planten: hun stengels verhouten en na vruchtzetting in het 

tweede of derde jaar, sterven ze af. Alleen de basis van de plant 

blijft leven en vormt jaarlijks nieuwe scheuten, die tot stengels 

uitgroeien. Er bestaan veel braamsoorten die moeilijk van elkaar 

te onderscheiden zijn.

Een bloeiende koebraam herkennen is relatief gemakkelijk: de 

kroonblaadjes zijn helderroze en de bladonderkant is behaard. 

De koebraam is een zomerbloeier en haar bessen stellen meestal 

niet veel voor. Zij houdt van kalk en stikstof in de grond en van een 

lichtrijke standplaats. Langs de Vrijbosroute vind je haar vooral in 

de uitgraving aan de Stadenberg tussen andere braamsoorten.

Hop
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