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Beste Jabbekenaar,

Oorlogsslachtoffers, frontsoldaten, bezetting, vluchtelingen, 
honger, ravitaillering, zijn kortom de ontberingen van elke 
oorlog waarvan we hopen dat die nooit meer terugkomen. 

Uit de geschiedenis blijkt evenwel dat op dat vlak de 
mensheid blijkbaar nooit geleerd is. Ook in Jabbeke willen 
wij meegaan in de beweging van een waardige herdenking 
van de Groote Oorlog, waarbij ik u graag uitnodig om 
de komende periode deel te nemen aan de activiteiten, 
georganiseerd in de gemeente.

De herdenking leert ons dat de geschiedenis van Jabbeke 
ook op dat vlak boeiend, maar te weinig gekend is. Er wordt 
in ieder geval een poging gedaan om dit via deze Info en 
de vermeldingen op de webstek in beeld te brengen. Een 
bijzondere dank hiervoor gaat uit naar de leden van de 
heemkundige kring en de cultuurraad.

Even boeiend is dat in deze tijd ook gewerkt wordt aan de 
nabestemming van het militaire erfgoed: de omschakeling 
van de functie van het militair domein Vloethemveld 
naar het natuurgebied Duivelsnest-Vuile Moere en 
aan de andere kant de herbestemming van het militair 
domein Jabbeke en het werk voor de restauratie van het 
overblijvende Duitse militaire erfgoed.

Het thema laat ook de mogelijkheid om éénmalig de 
aandacht te vestigen op de inspanning van het OCMW 
Jabbeke bij de opvang, ook van oorlogsvluchtelingen. 

Laat ons nooit vergeten dat het veel beter is te kunnen 
helpen, dan geholpen te moeten worden.

Uw burgemeester
Daniël Vanhessche
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Een herdenking 
voor nooit meer 
oorlog

Plan bij de luchtfoto op de voorzijde. U herkent de Zandstraat, de Gistelsteenweg, de Krauwerstraat, 
de Kasteeldreef en de Kerkeweg. Wat u niet ziet, zijn de autosnelweg A10 die nu dwars door het 
gebied loopt, het rondpunt en de afrit aan Vlamingveld en de Gistelsteenweg die ter hoogte van de 
Kerkeweg nu een ander tracé heeft.

SNELLEGEM

Bron en met dank aan: 
Marcel Desmedt & Ronny Maes - ‘Toen de Duitschers binnen het dorp kwamen... Snelleghem 1914-1918’ - 
Uitgeverij Emiel Decock - 1994
Foto: 
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
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UIT DE GEMEENTERAAD
Voor de volledige agenda, toelichtende presentatie, verslagen, bekendmaking en reglementen van de 
gemeenteraad, verwijzen wij graag naar de webstek www.jabbeke.be. Wenst u het volledige besluit of 
bijkomende informatie dan volstaat een meldingskaart of mailbericht aan gemeentehuis@jabbeke.be. 
Wij laten u alvast de voornaamste beslissingen.

Zitting 3 februari en 17 maart 2014

Financiën

• Kennisname van de budgetwijziging 2013 en van het budget 2014 van de kerkfabriek St.-Vedastus Zerkegem.
• Eenmalige subsidie met terugwerkende kracht voor de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia en dit in het kader
 van het gemeentelijk subsidiereglement op de aankoop en revisie van instrumenten voor muziekverenigingen.
• Aankoop in der minne van het perceel grond in de tweede lijn van de Dorpsstraat voor de realisatie van het
 inbreidingsproject - kostprijs 222.700 euro.
• Negatief advies ten aanzien van het voorstel van afrekening door de gouverneur voor de kosten van brand
 weer voor de 2006-2010. 

Ruimtelijke ordening

• Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Recreatiezone Klein Strand II’.

Reglementen

• Vanaf 1 maart 2014 werd een retributie ingevoerd voor een nieuwe aansluiting op de gemeentelijke riolering.

Overheidsopdrachten

• De nodige onderhoudswerken op verschillende sportterreinen 2014 – 
 kostprijs: 16.988 euro.

• Een onkruidbestrijder met heetwatertechniek – 
 raming: 35.000 euro.

Jabbeke betaalde tot 2005 ongeveer 150.000 euro voor 
de kosten van de brandweervoorziening. Als 
bediende gemeente moesten slechts een 
deel van de stedelijke kosten betaald 
worden. 

Wegens procedures door 
andere gemeenten kon 
er vanaf 2006 in West-
Vlaanderen niet meer 
afgerekend worden 
door de gouverneur. 

Er werd een voor-
schot van 120.000 
euro betaald en 
een bedrag gere-
serveerd. Er werd 
een factuur verwacht 
van maximaal 300.000 
euro.

De gouverneur stelt nu 
een afrekening voor waarbij 
alle kosten van de stedelijke 
brandweer worden aangerekend. 

Aldus wordt voor 2006-2010 
een factuur van 600.000 euro per jaar voorgesteld.

Bredene, Alveringem en Jabbeke zijn in dit geval om-
dat zij bediend worden door een stedelijk 

korps. Zij dreigen het dubbele te 
moeten betalen dan gemeenten 

bediend door een gemeentelijk 
korps (voorbeeld: Ichtegem 

betaalt 280.000 euro voor 
de bediening door Gis-

tel - Beernem betaalt 
320.000 euro voor 
de bediening door 
Oostkamp).

Door de ge-
m e e n t e r a a d 
wordt het 
afrekeningsvoor-
stel van de gou-

verneur sterk aan-
gevochten, dit kan 

voor Jabbeke  een 
verschil maken van een 

paar miljoen euro.

De gouverneur zal moeten be-
slissen in de komende maanden. Te-

gen de beslissing van de gouverneur zijn 
er nog rechtsmiddelen mogelijk.

Jabbeke rekent op een billijke beslissing.

VERKOOP PERCEEL AMBACHTELIJKE GROND

De werken voor de uitrusting van de ambachtelijke verkaveling Stationsstraat zijn voltooid zodat de gemeente kan 
overgaan tot het opstarten van de verkoopsprocedure. Door het feit dat een deel van de zone ingenomen wordt 
door de Civiele Bescherming en een deel moet voorbehouden blijven als erfgoedsite, blijft er slechts een oppervlakte 
van ongeveer 5000m² over voor verkoop op dit moment.

Zoals bij de verkoopsprocedures voor de lokale ambachtelijke verkaveling Vlamingveld wordt er gewerkt met een 
afsluiting van de kandidatenlijst, waarna er een rangregeling opgemaakt wordt voor verkoop volgens de criteria 
bepaald door de gemeenteraad. 

De afsluiting van de kandidatenlijst gebeurt op vrijdag 30 mei 2014 om 16u. Kandidaten die zich in het verleden reeds 
kandidaat gesteld hebben en hiervan ontvangstbevestiging ontvingen, worden aangeschreven voor de bevestiging van 
hun kandidatuurstelling.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de dienst leefmilieu - mevrouw Rosseel (050/81 01 32 - gemeentehuis@
jabbeke.be).

FINANCIËLE BRANDHAARD?
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VOLMACHT BIJ VERKIEZINGEN

In België geldt er een stemplicht. Wanneer die niet vervuld wordt, kan 
je worden vervolgd. Onder bepaalde voorwaarden kun je echter ie-
mand een volmacht geven om in jouw plaats te stemmen. Hiertoe 
hoeft er geen noodzakelijk familieverband te bestaan. In het kader van 
de federale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014 zetten we nog 
even alles op een rijtje.

Het volmachtformulier kunt u gratis verkrijgen bij de dienst Bevol-
king of downloaden op de gemeentelijke webstek. Zowel de volmacht-
gever als de gemachtigde dienen dit document te ondertekenen. Als 
gemachtigde kan elke andere kiezer worden aangewezen. Het formu-
lier moet niet langer ondertekend worden door de burgemeester.

De kiezer die om vakantieredenen in het buitenland verblijft, moet 
nog een bijkomend attest krijgen van de burgemeester. Je dient dit at-
test minstens de dag voor de verkiezing in te dienen. De bewijsstukken 
hiervan dienen te worden voorgelegd. 

Dit kan op verschillende manieren: bewijs van reservatie van het hotel, 
een brief van het reisbureau of bewijs van aanwezigheid in het buiten-
land op die bepaalde datum door middel van een proces-verbaal van 
de lokale politie of een verklaring op eer (indien u geen bewijs kan 
voorleggen).

Iedere gemachtigde mag maar één volmacht hebben. Hij kan dus niet 
voor meerdere personen stemmen. Na eerst zelf te hebben gestemd, 
moet de volmachthouder gaan stemmen in het stembureau van de 
volmachtgever. Hierbij moeten het volmachtformulier, het bewijsstuk 
en eventueel het gemeentelijk attest, je eigen oproepingsbrief, je eigen 
identiteitskaart en de oproepingsbrief van de volmachtgever worden 
voorgelegd.  Aanvullende informatie kunt u vinden op de website 
www.vlaanderenkiest.be en www.jabbeke.be.

OFFICIËLE BERICHTEN
Hier leest u de offi ciële bekendmakingen en korte berichten van de gemeente Jabbeke. Wij verwijzen graag 
naar de rubrieken ‘nieuws’, ‘bekendmakingen’ en ‘kalender’ op de webstek www.jabbeke.be. 

Meer informatie kunt u steeds vinden via de overheidswebsite 
http://www.verkiezingen.fgov.be.

INSCHRIJVEN IN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG
Het gemeentebestuur organiseert buitenschoolse kinderopvang in elke deelgemeente. Voor en na de 
schooluren kunnen kinderen opgevangen worden. Ook op schoolvrije dagen en vakantiedagen kunnen de 
kinderen naar de buitenschoolse kinderopvang komen. 

EERSTE KEER NAAR DE OPVANG

Wanneer u als ouder de eerste keer gebruik wilt ma-
ken van de buitenschoolse kinderopvang, dan maakt u op 
voorhand een afspraak met de coördinator om uw kind 
in te schrijven. Op die manier beschikken we over de no-
dige informatie over uw kind.

INSCHRIJVEN VOOR OPVANG TIJDENS SCHOOL-
VRIJE OF PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

Hiervoor moeten de kinderen op voorhand ingeschreven 
worden. Dit gebeurt steeds vanaf 3 weken op voorhand 
en kan bij de begeleiding zelf door de naam van de kin-
deren door te geven. 

Inschrijven kan tot een week voor een school-
vrije dag of tot de maximale inschrijving bereikt is. 
Wilt u na het inschrijven toch geen gebruik meer maken 
van de opvang, dan dient u wel 3 werkdagen op voorhand 
te annuleren.

INSCHRIJVEN VOOR VAKANTIEPERIODES

Ook hiervoor is het noodzakelijk om op voorhand in 
te schrijven. Deze inschrijvingen starten 6 weken op 
voorhand en duren tien dagen. Tijdens de inschrijvingsperi-
ode worden alle kinderen ingeschreven volgens het voor-
rangsbeleid, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement. 
Hierdoor krijgen alle kinderen die in de gemeente Jabbeke 
wonen voorrang. Schrijf je niet in tijdens de inschrijvings-
periode, dan geldt dit voorrangsbeleid niet meer.

 

Inschrijven kan door een inschrijvingsfi che te downloaden 
op de gemeentelijke website. Wie dit online invult, moet 
zeker een bevestiging van ontvangst krijgen. Heb je dit niet 
gekregen? Dan is de inschrijving niet aangekomen en dien 
je het opnieuw te proberen of contact op te nemen met 
de dienst buitenschoolse kinderopvang (050/81 02 03).   

Wie het niet online invult, kan steeds een inschrijvingsfor-
mulier opvragen en indienen in de opvang zelf. Ook hier 
zul je een bevestiging van ontvangst krijgen.

Na de inschrijvingsperiode krijgen alle ouders een over-
zicht van de dagen waarop hun kinderen zijn ingeschreven.  
Annuleren dient minimum 3 werkdagen op voorhand te 
gebeuren via ibo@jabbeke.be zoniet worden er annulatie-
kosten gefactureerd. 

Praktische regeling

Voor de verkiezingen van 25 mei blijft de 
organisatie van de vorige verkiezingen van 
toepassing. Er zijn in totaal 16 kiesbureau’s 
in de gemeentelijke centra (6 in Varsenare, 
5 in Jabbeke, 2 in Zerkegem, 2 in Snellegem 
en 1 in Stalhille). 
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OP DE VLUCHT - OOK NAAR JABBEKE
Als er oorlog heerst, is er voor veel mensen slechts één uitweg: vluchten.  Als het kan naar een veiliger deel 
van het eigen land of als dat niet mogelijk is, naar het buitenland.

Tijdens de Groote Oorlog sloegen naar schatting meer dan 
anderhalf  miljoen Belgen op de vlucht voor het  geweld en 
de bombardementen.  Ze zochten een veilig onderkomen 
in Nederland, Frankrijk of Groot-Brittannië. De rijksten 
beschikten over een auto.  Het grootste deel van de be-
volking vertrok echter te voet, met hebben en houden op 
een kar gestapeld.  Wie niet in eigen levensonderhoud kon 
voorzien, werd door het gastland opgevangen in kampen 
en tenten.

Vluchten voor een oorlog blijft jammer genoeg zeer ac-
tueel.  De Belgen van toen zijn als het ware de Afghanen 
en Syriërs van nu. Een ‘vluchteling’ kan in het algemeen 
worden beschouwd als ‘iemand die op de vlucht is voor 
levensgevaar of geweld’.  

Tijdens een oorlog is dit gevaar heel nadrukkelijk aan-
wezig. Mensen kunnen echter  ook omwille van heel 
andere redenen dan oorlog beslissen om hun thuisland 
te ontvluchten.  Ze doen dit echter evenzeer uit een ge-
gronde vrees voor hun leven.  

Na de tweede wereldoorlog werd in het Zwiterse  Genève 
een verdrag afgesloten tussen meer dan 150 landen, waar-
onder ook België. Dit is het zogenaamde ‘Vluchtelingen-
verdrag’ of de ‘Conventie van Genève’.  In dit verdrag zijn 
de bepalingen opgenomen op basis waarvan aan een per-
soon van vreemde origine ‘asiel’ kan worden toegekend.  

Volgens dit verdrag is een vluchteling iemand die uit ge-
gronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, 
nationaliteit, het behoren tot een sociale groep (bijvoor-
beeld homoseksualiteit) of zijn politieke overtuiging zich 
buiten zijn land van herkomst bevindt en die de bescher-
ming van dit land niet kan of niet wil inroepen omwille van 
die vrees.

PROCEDURE VOOR ASIELAANVRAAG

Een asielaanvraag gebeurt na aankomst in België bij de 
Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel. De asielaanvraag 
wordt daarna overgemaakt aan het Commissariaat Ge-
neraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Dit is een 
onafhankelijke organisatie die onderzoekt of de vrees 
van de asielzoeker in kwestie wel degelijk gegrond is.  Er 
wordt ook getoetst of die vrees gebaseerd is op één van 
de bepalingen van het Vluchtelingenverdrag.  Als het Com-
missariaat oordeelt dat aan beide elementen voldaan is, 
dan wordt aan de asielzoeker een verblijfsvergunning ge-
geven.  Op dat moment spreekt men niet meer van ‘asiel-
zoeker’ maar van ‘erkend vluchteling’.

Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen kan ook beslissen om aan de asielzoeker geen 
verblijfsvergunning toe te kennen.  Tegen deze ‘negatieve’ 
beslissing kan de asielzoeker beroep aantekenen bij de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen.  Dit is een rechtbank die 
onderzoekt of de oorspronkelijke beslissing zorgvuldig ge-
noeg genomen is.  De Raad voor Vreemdelingenbetwistin-
gen kan beslissen om alsnog een verblijfsvergunning toe 
te kennen of om bij de beslissing van het Commissariaat 
te blijven. In dit laatste geval blijft de negatieve beslissing 
gelden: de asielzoeker krijgt geen permanent verblijfrecht.  
Op dat moment verliest de asielzoeker zijn recht op ver-
blijf in België en krijgt hij een ‘illegaal’ statuut.
 
Tijdens de asielprocedure heeft een asielzoeker dus recht 
op verblijf in België.  Hij wordt in eerste instantie opvang 
aangeboden in een open opvangcentrum.  Na een ver-

blijf van 4 maanden kan hij vragen om naar een Lokaal 
Opvanginitiatief (LOI) te verhuizen.  Een LOI is een klein-
schalige vorm van opvang en wordt georganiseerd door 
het OCMW.  

Belgische vluchtelingen op de markt van Roosendaal in 1918.

Zowel in een open opvangcentrum als 
in een LOI wordt voorzien in de ba-
sisnoden van de mens die asiel heeft 
aangevraagd.  Hij krijgt er een bed om 
in slapen, heeft er  de gelegenheid om 
zich te douchen en krijgt er een mini-
mum aan leefgeld om voedsel aan te 
kopen.

Op dit moment zijn er te Jabbeke 3 
LOI’s (Lokaal Opvang Initiatief) met 
in totaal plaats voor 15 asielzoekers, 
8 plaatsen in twee woningen te Jab-
beke en 7 plaatsen in een woning te 
Snellegem. Momenteel worden de 
opvangplaatsen afgebouwd en bin-
nenkort zullen er enkel nog asielzoe-
kers worden opgevangen in het LOI 
te Snellegem. 

ACTUEEL EN LOKAAL

We brengen u het verhaal van één 
van hen. We noemen hem in dit ver-
haal Amar.  Amar is een jongeman uit 
Guinée, West-Afrika.  Hij is homo-
seksueel.  In zijn thuisland wordt hij 
omwille van zijn geaardheid echter 
niet geaccepteerd.  

Hij had een vriend maar kon met hem 
nooit in het openbaar als koppel naar 
buiten komen.  Afspreken gebeurde in 
het geniep en bij voorkeur ’s nachts.  
Omdat de ouders van beide jongens  
bevriend waren, zagen ze elkaar ook 
veel overdag.  Ze mochten er echter 
nooit blijk van geven dat er meer was 
tussen hen dan enkel vriendschap.

Op een dag hadden de jongens af-
gesproken bij Amar thuis.  De avond 
begon te vallen, het werd donker, de 
elektriciteit was uitgevallen.  Na het 
gebed gingen de jongens naar de 
kamer van Amar.  Daar werden ze 
echter betrapt door de vader van 
Amar.  Hij beval beide jongens mee te 
komen naar buiten en hij riep er ook 
de vader van de vriend bij.  De jonge-
man vertrok met zijn zoon en dat was 
de laatste keer dat Amar zijn vriend 
heeft gezien.  Hoe het nu met hem 
gaat, of hij nog leeft, daar heeft Amar 
het raden naar.

De spanning van de ‘ontdekking’ werd 
de vader van Amar te veel en hij kreeg 
een hartinfarct en  is nu aan één zijde 
van zijn lichaam verlamd.  De vader 
werd naar het ziekenhuis gebracht, 
de moeder organiseerde de ‘vlucht’ 
van Amar naar België.  Amar was hier 
al enkele maanden voor hij opnieuw 
contact had met zijn moeder en hij 
kon informeren naar de gezondheid 
van zijn vader.

Voor Amar was het vluchten uit zijn 
thuisland de enige mogelijkheid om 
een ‘normaal’ leven te kunnen leiden.  
Was hij in Guinée gebleven dan ris-
keerde hij elke dag om ‘gestraft’ te 
worden voor zijn geaardheid, zowel 
door de plaatselijke autoriteiten als 
door zijn eigen familie.  Een straf die 
zodanig ernstig kon zijn dat hij er de 
dood in zou vinden.  Iedere dag met 
deze angst leven, dat was voor hem 
onmenselijk.

Amar heeft  in België asiel aan-
gevraagd in december 2012 en sinds 
september 2013 verblijft hij in een 
LOI te Jabbeke.  Op vandaag wacht 
hij nog steeds op een antwoord of hij 
hier mag blijven of niet.  Amar is ech-
ter hoopvol gestemd, hij lééft nog.
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EEN KLEINE SPELER IN DE GROOTE OORLOG
Zoals in zovele gemeenten besloten de Duitsers om ook in Snellegem een vliegveld aan te leggen, met een 
reserve- of uitwijkvliegplein (op de Kouter). De voor hen meest geschikte locatie bleek de omgeving van het 
kasteel Gillès de Pélichy. Er was een behoorlijke vlakte, het kasteel kon als hoofdkwartier dienen en er lagen 
een aantal hofsteden rond die als buffer konden dienen. De gronden tussen de Kasteeldreef, Oudenburgweg 
(toen Zandstraat), Gistelsteenweg en de Krauwerstraat gaven genoeg ruimte voor de plannen.

KORTE INLEIDING

De Eerste Wereldoorlog breekt voor 
Jabbeke aan op 15 oktober 1914. 
Na de inval op België op 4 augustus 
1914 trekken de Duitse troepen een 
spoor van vernieling door België. 
Ze willen immers zo snel mogelijk 
Frankrijk bereiken. Na de verovering 
van Antwerpen op 9 oktober trekt 
het Belgische leger zich terug achter 
de Ijzer. In Jabbeke vindt slechts een 
kleine schermutseling plaats aan 
de Aartrijksesteenweg. Het dorp 
wordt uiteindelijk door de Duitsers 
bezet, wat vier lange jaren zal duren. 
Na de stabilisering van het front 
in West-Vlaanderen bouwde de 
bezetter een controle-apparaat uit 
met verschillende uitvalsbasissen. 
De geschikte ligging van Jabbeke, 
ongeveer een dagmars achter het 
front en de goede verbindingen 
over de weg en met de stoomtram, 
maakten het dorp tot een uitstekende 
plaats om er troepen, die van het front 
kwamen en een rustperiode kregen, 
in te kwartieren. Deze militairen 
werden meestal ondergebracht 
bij burgers. De eerste troepen die 
werden ingekwartierd in het dorp 
op 4 januari 1915 behoorden tot een 
eskadron van het 3 Landwehr. Het is 
meer dan waarschijnlijk dat er van 
eind 1915 tot begin 1917 logistieke 
activiteiten plaatsvinden in Jabbeke, 
maar aan het begin van deze periode 
is deze activiteit waarschijnlijk niet erg 
belangrijk geweest. Vanaf 13 januari 
1917 wordt Jabbeke een belangrijke 
plaats in het Duitse logistieke 
systeem en dit zou tot de bevrijding 
in 1918 toenemen. Op die dag wordt 
immers beslist om er het Reserve-
Pionierpark voor de Gruppe Nord 
op te richten. In afwachting van de 
opbouw van het Pionierpark wordt 

het materiaal voorlopig opgeslagen in 
de al bestaande gebouwen ten westen 
van de baan Jabbeke-Stalhillebrug, ten 
zuiden van het kanaal Gent-Brugge-
Oostende. Het aanleggen van het 
Pionierpark duurt zeker tot 5 mei 
1917. Tijdens de ontwikkeling van 
het Pionierpark werden tevens de 
ontwikkeling van een munitiedepot te 
Varsenare en een loskade ter hoogte 
van Stalhillebrug doorgevoerd met de 
bijhorende transportmogelijkheden 
via treinsporen en aansluiting op de 
verkeersknooppunten.

HET BEGIN VAN DE WERKEN

In 1916 werden de werken voor 
het vliegveld aangevat. Het ganse 
terrein werd geëffend met schop, 
paard en kar, de beek langs de 
Oudenburgweg werd met planken 
afgedekt en in andere beken werden 
rioolbuizen gelegd, waarna ze met 
aarde werden dichtgegooid. Dit 
gebeurde allemaal door burgers 
onder Duits gezag. In de toenmalige 
hoeve Broucke (Gistelsteenweg 206) 
werd een uitkijkpost-mitrailleursnest 

geïnstalleerd en naast de vele 
loodsen werd ook een aantal bunkers 
opgetrokken. Overal werden 
barakken neergezet om de vliegtuigen 
te herbergen. Deze barakken hadden 
poorten die op hun geheel tot op de 
grond konden worden neergelaten, 
zodat de vliegtuigen snel operationeel 
waren.Op klare dagen stonden de 
vliegtuigen buiten opgesteld, meestal 
aan de oostkant, dicht bij het kasteel.

AANVANG BOMBARDEMENTEN

Op 6 maart 1917 was het vliegveld 
voltooid en gebruiksklaar. Kort 
hierop arriveerden bevelhebber Theo 
Osterkamp en zijn manschappen 
met hun vliegtuigen. De staf eiste het 
grootste deel van het kasteel op, terwijl 
de overige Duitsers in de omliggende 
huizen en barakken een onderkomen 
vonden. De geallieerden hadden 
reeds weet van de opbouw nog vóór 
de voltooiing van het vliegveld en 
lieten in februari al luchtfoto’s nemen. 
Dit had tot gevolg dat er vrij snel 
na de voltooiing bombardementen 
plaatsvonden. De bombardementen 

ONTDEK DE E-BOEKEN IN DE BIBLIOTHEEK
Een e-boek is een verzamelnaam voor digitale documenten die weergegeven kunnen worden op een e-reader 
evenals op beeldschermen van computers, tablets en smartphones. Het gaat hierbij zowel om teksten 
die eerder (of tegelijkertijd) verschenen zijn op papier, als om teksten die uitsluitend voor digitaal gebruik 
geschreven zijn. Zowel teksten, afbeeldingen als animatievideo’s kunnen worden weergegeven.

Op woensdag 7 mei 2014 starten de vier bibliothe-
ken van Jabbeke met de ‘E-boeken in de Bib’. Vanaf 
dan kunnen de leden in de vier bibliotheeklocaties 
terecht voor het lenen van e-boeken.  Dit project is 
een samenwerking van de Vlaamse projectorganisatie 
Bibnet en 213 andere Vlaamse bibliotheken.  

Voor het lezen van e-boeken heeft de lezer een app 
nodig. Deze app is gratis en werkt zowel op Apple- als 
Androidtoestellen (voorlopig niet op Windows-toe-
stellen). De lezer kan de app downloaden via de App-
Store en Google Play. De app bevat een comforta-
bele leesomgeving, een etalage met sorteerfunctie en 
een persoonlijke boekenplank. Met een persoonlijke 
login kan de lezer niet alleen lezen, maar ook de leen-
termijn in het oog houden en controleren welke e-
boeken hij of zij heeft geleend.

De bibliotheek biedt de e-boeken tegen een demo-
cratische prijs aan (3 e-boeken lenen voor 5 euro). 
Om e-boeken te downloaden, kan de lezer een leen-
tegoed aankopen in de bibliotheek. De lezer kan de 
e-boeken voor vier weken lenen. 

De e-boeken worden gedownload zodat men ze ook 
kan lezen zonder internetconnectie. Lezers kunnen 
altijd alle boeken lezen. Er is geen beperking op het 
aantal lezers per e-boek. Binnen de muren van de bi-
bliotheek is het lezen van e-boeken gratis. Daarvoor 
kunnen de bezoekers gebruik maken van de compu-
ters of een tablet van de bib, of lezen op een eigen 
toestel via de wifi van de bibliotheek. 

Het project ‘E-boeken in de Bib’ is een nieuwe stap 
in de digitale ontwikkeling van de bibliotheek van Jab-
beke. In dit pilootjaar presenteert de bibliotheek een 
Nederlandstalige collectie met een focus op boeken 
die in Vlaanderen worden uitgegeven. 

De startcollectie bevat een 400-tal boeken. Hiervoor 
werken Bibnet en de bibliotheken samen met zes 
gekende uitgeverijen: WPG, Lannoo, Van Halewyk,  
Acco, Vrijdag en Veenbos & Keuning. 

Deze kaart van buurt van het kasteel is een toelichting bij foto 1 op pagina 14.



misten echter veelal precisie, wat 
voor de omwonenden vaak de vlucht 
betekende.

Op de middag van 21 mei 1918 
doken de geallieerden opnieuw met 
hun bommenlast op het vliegveld af. 
Onbegrijpelijk bombardeerden ze 
echter een verkeerd veld, namelijk 
een aardappelveld ten noorden van 
de Boekhoutestraat. Dit was nog 
maar het begin van een hele reeks. Al 
op 25 mei 1918 kwamen de Engelse 
jachtvliegtuigen opnieuw opdagen. De 
Duitsers hadden lont geroken waarop 
het tot een luchtgevecht kwam boven 
Varsenare. De Engelsen wierpen 
hun bommen alsnog uit, waarbij één 
dode en drie gekwetsten vielen. De 
volgende dag werd het vliegveld 
gebombardeerd, op Varsenare vielen 
brisantbommen, met één dode en 
vier gewonden als trieste balans.

De daaropvolgende weken bleven 
de geallieerden bombarderen en 
dit vooral rond de middag. De 
vele luchtfoto’s uit die periode 
bewijzen de intense aandacht van de 
geallieerden voor dit vliegveld en het 

reservevliegveld. Bijna alle luchtfoto’s 
werden genomen door Belgische 
piloten met hun eigen navigator, 
waarbij vooral de namen Lt. Le Roy en 
Lt. Desclée terug worden gevonden.

NONCHALANTE  ONGELUKJES

Uit mondelinge overleveringen is 
geweten dat er regelmatig ongelukjes 
gebeurden met de Duitse vliegtuigen 
en dit vooral door de nonchalante 
manier waarop de Duitse piloten met 
hun toestellen omgingen. Zo werd 
verteld dat op zekere dag er een 
telefoonlijn werd aangelegd van het 
vliegveld naar het kasteel, waarop een 
Duitse tweedekker tijdens het landen 
met het landingsgestel aan deze lijnen 
bleef haperen en met de neus de 
grond indook. Een andere tweedekker 
vloog zo laag dat hij met zijn onderstel 
aan de toppen van de bomen van 
het ondertussen verdwenen bosje 
naast hoeve Deschacht (Kerkeweg) 
bleef haperen, waarop het vliegtuig 
voorover boog en in de bomen bleef 
hangen. Tenslotte ‘landde’ er een 
Duitse piloot in een schuur langs de 
Boekhoutestraat. Deze mondelinge 

overleveringen werden door anderen 
uit de omgeving halsstarrig ontkend.

Ook geallieerde piloten hadden 
wel eens minder of geen geluk. 
Zo maakte een Engelse piloot een 
noodlanding nadat zijn motor in de 
lucht was uitgevallen. Het vliegtuig 
raakte een paar maal de grond en 
ging vervolgens overkop. De piloot 
bracht het er levend vanaf. Een andere 
Engelse jager had minder geluk toen 
hij neergehaald werd door de jagers 
van het vliegveld. Zijn toestel stortte 
neer langs de Zeeweg, niet zo ver van 
de grot. De piloot was zwaargewond. 
Vermoedelijk wou hij een noodlanding 
maken.

BURGERARBEID(ST)ERS

Burgerarbeiders en -arbeidsters 
werkten hier voor de Duitsers en 
werden aangetrokken uit Snellegem, 
Jabbeke en Varsenare. Ze moesten 
onder meer het terrein vlak houden 
- er waren immers geen betonnen 
startbanen. Vrouwen en meisjes 
werkten vaak aan het eten.
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De arbeid(st)ers moesten het terrein 
betreden via Brouckes hofstede en 
hun controleplaatje in de schuur 
aldaar ophangen. Burgers bij militaire 
installaties brengen natuurlijk ook 
gevaarlijke situaties met zich mee. 
Zo vloog op zekere dag een loods 
in brand, waarbij twee vliegtuigen 
werden vernield. De Duitsers vonden 
geen oorzaak en uit vrees voor 
sabotage werd de controle veel 
verscherpt. 

Omer Saelens woonde dichtbij en 
was een durfal die vaak op de basis 
rondsnuffelde. Hij kreeg ooit een 
rammeling omdat hij aan een vliegtuig 
prutste. Toch werden de kinderen 
meestal vriendelijk behandeld, maar 
zodra er een onregelmatigheid 
gebeurde, sprak men van sabotage 
en was er van vriendelijkheid geen 
sprake meer.

VAN HET KASTEEL VERDREVEN

Op het kasteel te Snellegem woonden 
Bénédict-Joseph-Marie-Charles-
Ghislain Gillès de Pélichy en Adrienne 
Leontine-Louise-Marie le Bailly de 
Tilleghem, baron en barones. Het 
kasteel was hun eigendom, maar werd 
zoals voorheen vermeld ingenomen 
door de Duitsers. Ze hadden echter 
nog andere eigendommen, waaronder 
een huis in de Geerwijnstraat te 
Brugge. Ook dit huis werd echter in 
september 1918 bezet. De oorlog 
liep echter op zijn einde en na 
twee gespannen maanden kon het 
gezin terugkeren naar Snellegem. 
Opmerkelijk en toevallig werden 
de dochters van het gezin allen te 
Snellegem geboren, terwijl de zonen 
allen te Brugge werden geboren, 
waaronder drie tijdens de oorlog.

DE DUITSERS IN HET LUCHTRUIM

Op 18 augustus 1917 landde op 
het Snellegemse vliegveld niemand 
minder dan Rittmeister Manfred 
von Richthofen, beter gekend als 
de Rode Baron. Hij landde hier bij 
gebrek aan brandstof, wat zijn bezoek 
eerder een noodzaak dan een keuze 

maakte. Von Richthofen haalde in 
de Eerste Wereldoorlog meer dan 
tachtig vliegtuigen neer en sneuvelde 
uiteindelijk op 21 april 1918 langs de 
Somme.

Op 5 februari 1918 steeg een Duitse 
piloot op om een geallieerd vliegtuig 
te achtervolgen. Boven Jabbeke kwam 
het tot een luchtgevecht, waarbij 
de Duitser overwon. De Engelsen 
maakten een noodlanding en staken 
hun toestel in brand. Even later 
werden ze gevangen genomen. De 
geallieerden kenden het Snellegemse 
vliegveld ondertussen heel goed en 
zowel het vliegveld als de omgeving 
werden in mei 1918 veelvuldig 
gebombardeerd.

DE COMMANDANT

Luitenant Theo Osterkamp was de 
bevelhebber van het vliegveld. 
Hij kwam als vrijwilliger 
bij het Marine Fliegerkorps 
te Johannistal, als jonge 
twintiger en genoot een 
opleiding als boordschutter. 
Hij droomde echter 
van andere dingen en 
op 21 maart 1917 werd 
hij jachtpiloot. Op 14 
april 1917 kwam hij op de 
Sparappelhoek te Aartrijke 
terecht, waar hij bij Gothard 
Sachsenberg zijn vliegoefeningen 
verderzette. Hij crashte echter bij 
zijn eerste vlucht.

Hij waagde zich op eigen houtje 
aan luchtgevechten en kwam 
zo in woorden met zijn 
overste. Met een kameraad 
viel hij op zekere dag een 
formatie van 24 geallieerde 
toestellen aan, ze haalden er 
samen 4 neer. Uiteindelijk 
werd zijn inzet gewaardeerd 
en kreeg hij zijn benoeming 
als commandant van het 
2de Marine Feldjagdstaffel 
te Snellegem. Hij vloog 
meestal met zijn eigen 
vliegtuig, de Albatros DVa 
met twee zwarte strepen, 

maar evenzeer met de Fokkers die te 
Snellegem gestationeerd waren.

In totaal maakte hij 32 slachtoffers 
in de Eerste Wereldoorlog. Op 2 
september 1918 werd hem omwille 
van zijn dapperheid een hoge 
onderscheiding toegekend, ‘Der Blaue 
Max’.

HET RESERVEVLIEGVELD

Op de Kouter werd een 
reservevliegveld aangelegd. Het was 
een betrekkelijk vlak terrein en niet 
veraf van het hoofdvliegveld. Tevens 
was het mogelijk om zonder grote 
afstanden af te leggen, de vliegtuigen 
van de omliggende vliegvelden van 
Zedelgem en Aartrijke om te leiden. 

Na de capitulatie vertrokken de 
Duitsers hier vrij snel. De aanwezige 

barakken overleefden de 
bevrijding niet lang, 

de omwonenden 
konden het hout 

immers goed 
gebruiken als 
brandhout of 
bouwmateriaal.

u
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1 Luchtfoto kasteel Snellegem & oefenterrein
2 Luchtfoto munitiedepot Varsenare langs de Hof 
 van Straetendreef tot aan het station
3  Foto logistiek depot tussen de Stationsstraat, 
 kanaal en spoorweg
4  Duitse staf op de trappen van kasteel
5  ‘t Hoekske te Stalhille tijdens de bezetting
6  Stalhillebrug voor WOI en 
7  na het vertrek van de Duitsers
8  De Kommandantur in Jabbeke (gebouw thans
 ingenomen door het gemeenteplein)
9  Britten landen in Stalhille

8

7
54

6

1

2 3

Bronnen:
Toen de Duitschers binnen het dorp kwamen... Snelleghem 1914-1918 - Marcel Desmedt & Ronny Maes - Uitgeverij Emile Decock
Zeldzame reminiscenties van de Grooten Oorlog: archivalisch en bouwtechnisch onderzoek van de legerbarakken in Jabbeke (prov. West-Vl.) - Relicta. Archeologie, 
Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 8 - Ann Verdonck, Edith Vermeiren & Rob Troubleyn - VIOE
Foto’s: Marcel Desmedt - Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
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IN DE BAN VAN WOI - ACTIVITEITEN 1914-2014
De spannende patrouilletocht in het Vloethemveld en de fi lmvoorstelling War Horse zinderen nog na, terwijl 
de volgende activiteiten al op stapel staan. De cultuurraad en andere organisaties pakken dit jaar uit met 
een gevarieerd aanbod rond de Grote Oorlog in Jabbeke.

‘Hij die vertrok ging spoor-
slags’ - 14-18 in poëzie
Aan weerszijden van de frontlinie 
schreven soldaten, verpleegkundigen, 
dokters en  achterblijvers op het thuisfront 
hun ervaringen neer in pakkende verzen. 
Vertaler en verzamelaar Chris Spriet 
bundelde in ‘We werden 100 jaar ouder’ 
prachtige, vaak ongewone vertaalde en 
origineel Nederlandse oorlogsgedichten 
(met illustraties door acteur Wim 
Opbrouck). Hij leest voor uit zijn 
bloemlezing en neemt je mee die literaire 
oorlog in, die nooit meer overging.

8 mei 2014 om 19u30 
Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 
40. Organisatie: Vormingplus Brugge i.s.m. 
gemeente Jabbeke. Inschrijven via www.
vormingplus.be of via 050/33 01 12. 

Open Monumentendag 
‘Erfgoed vroeger, nu en in 
de toekomst’
Het grootste culturele ééndagsevenement 
zet elk jaar op de tweede zondag van 
september het onroerend erfgoed in de 
kijker. Ook Jabbeke doet mee en vond in 
het thema een link naar de activiteiten 
1914-2014. Alvast een tipje van de 
sluier: centraal staat de rol van één van 
de kleinere deelgemeenten in WO I…
14 september 2014

Fototentoonstelling en 
voordracht ‘Oorlog in Jab-
beke’ 
Met ruim duizend foto’s brengt de 
Heemkundige Kring het grote en 
aangrijpende verhaal van de Eerste 
Wereldoorlog. De eerste tentoonstelling 
(in het Vrijetijdscentrum) zoomt in op de 
loopgravenoorlog en de oorlog in de lucht 
en ter zee tussen 1914 en 1918.  Met 
een schat aan beeldmateriaal belicht 
de tweede tentoonstelling (in SPC Hof 
ter Straeten) het oorlogsgebeuren in 
Jabbeke zelf. Zelden geziene beelden 
fl itsen ons terug naar een aangrijpende 
periode voor onze deelgemeenten en 
hun inwoners honderd jaar geleden. 
29 augustus t.e.m. 1 september 2014. 
Patio Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 
40. Voordracht op donderdag 28 augustus 
2014 om 20u.
19 september t.e.m. 28 september 2014. 
Patio SPC Hof ter Straeten. Voordracht op 
donderdag 18 september 2014 om 20u.

Verhalentocht van de ‘Blote 
Duitse dokter en heroïsche 
luchtgevechten’
Op 3 april 1917 palmden de I en 
II Marine Feldjagdstaffels het nieuw 
aangelegde vliegveld in Snellegem in. Van 
hieruit vertrokken de Duitse piloten om 
strategische locaties te bombarderen. De 
offi cieren, waaronder een Duitse dokter, 
betrokken het kasteel van Snellegem. 
Toen een Duitse piloot bij een foute 
landing gewond raakte, werd die dokter 
erbij gehaald. Bleek dat de man in 
kwestie net een duik aan het nemen was 
in de kasteelvijver. In zijn blootje. Niet dat 
dit hem tegenhield. Het verhaal gaat dat 
de plichtbewuste dokter naakt naar het 
vliegveld liep om er de piloot stante pede 
te onderzoeken….  Het volledige verhaal 
kun je lezen op de website. Je kunt je 
ook inschrijven voor een rondleiding met 
Marcel Desmedt die dit stukje lokale 
geschiedenis van naaldje tot draadje zal 
ontrafelen. 
28 september 2014
Meer info op www.brugseommeland.
be/gefl uister inschrijven via e-mail 
gemeentehuis@jabbeke.be of telefonisch via 
050/81 02 11.

Filmvoorstelling ‘Joyeux 
Noel’ 
Het Westelijk front tijdens WO I. Soldaten 
leven onder constante dreiging in de 
loopgraven, slechts op tientallen meters 
van de vijand. Je kunt ze horen lachen, 
praten, en kreunen van de pijn. Regisseur 
Carion belicht een mythische episode 
uit deze Groote Oorlog. Op kerstavond 
1914 verbroederden Franse, Schotse en 
Duitse soldaten op verschillende stukken 
niemandsland aan het front op de 
betoverende klanken van kerstgezang.  
Een krachtige fi lm uit 2005 over hoop in 
tijden van angst.

20 december 2014 om 20u
Theaterzaal Vrijetijdscentrum Jabbeke, 
Vlamingveld 40. Organisatie: werkgroep 
WOI van de Studiekring van Maerlant i.s.m. 
gemeente Jabbeke.

Wist je dat Constant Permeke tijdens de 
Eerste Wereldoorlog werd opgeroepen en 
ingezet bij de verdediging van Antwerpen? 
Te Duffel werd hij zwaargewond, waarop 
hij werd overgebracht naar Londen. Verder 
verbleef hij in Chardstock, Devonshire.

TUINAFVAL BEPERKEN IS EEN SIMPELE KLUS
Hoe minder tuinafval je hebt, hoe minder je er moet zien kwijt te raken. Wie minder groenafval wil hebben, 
kan er over nadenken om de tuin anders in te richten. Dit komt jouw portemonnee en het milieu ten goede. 
Vaak wensen mensen een opgeruimde tuin. We harken nauwgezet en regelmatig de afgevallen bladeren bij 
elkaar. Voor een gezonde bodem is een deken van bladeren en afgestorven plantendelen echter nodig.

MINDER BEMESTEN KAN GEEN KWAAD

In een siertuin speelt productie geen rol. Bemest je over-
vloedig, dan zal de plant te snel groeien en vatbaarder 
worden voor ziekten. Wees dus spaarzaam met meststof-
fen. Hoe meer je bemest, hoe sneller je planten groeien en 
hoe meer tuinafval je hebt. Gebruik compost in plaats van 
kunstmeststoffen.

MINDER MAAIWERK

Niets brengt zoveel afval met zich mee in je tuin als een 
gazon. Heb je veel gazon, richt dan delen in met vaste 
planten. Dit geeft meer kleur en je hebt minder maaiwerk. 
Je kan delen van het gazon laten uitgroeien, bijvoorbee-
ld onder bomen, achter in de tuin, in de boomgaard. In 
deze stroken met langer gras, plant je bloembollen aan. 
Of je zaait er een wild bloemenmengsel in zodat je een 
bloemenweide bekomt. Er bestaan ook traaggroeiende 
grassoorten. Kies je hiervoor, dan moet je ook minder fre-
quent maaien. Echte genieters gebruiken een mulchmaaier 
of mulchrobot. Zo hoef je helemaal geen gras meer af te 
voeren of te verwerken.

PLANTENKEUZE
 
Maak een goede soortenkeuze. Kies en plant bomen en 
struiken met hun volwassen grootte in het achterhoofd. 
Zo vermijd je overbodig snoeiwerk en groenafval om de 
plant in te tomen. Zorg voor een goed evenwicht tussen 
snel- en traag groeiende soorten. Snelgroeiende soorten 
zorgen ervoor dat de grond snel dichtgegroeid is. Maar 
je hebt daarna wel veel snoeiwerk en snoeiafval om de 
planten in bedwang te houden.

KIES VOOR COMPOSTEREN

Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van kunstmeststoffen. 
Kies voor organische meststoffen zoals compost. Com-
post stimuleert het bodemleven en zorgt voor een goede 
bodemstructuur. Resultaten? Water en voedingsstoffen 
worden beter in de bodem vastgehouden en blijven langer 
beschikbaar voor groeiende planten. Je krijgt een luchtige 
bodemstructuur: een ideale groeiplaats voor plantenwor-
tels. Groente-, fruit- en tuinafval kunt u thuis verwerken 
via een compostvat of -hoop. Compostvaten met beluch-
tingstok  zijn te koop in het containerpark voor 10 euro. 
Er zijn ook  compostbakken verkrijgbaar voor 25 euro per 
stuk en 15 euro voor het bijhorende dakje. 

U kunt meer informatie en inlichtingen 
verkrijgen op het gemeentelijk con-
tainerpark.

De parkwachter zal graag op uw vra-
gen een antwoord geven.



GESCHIEDENIS

Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft 
de Duitse bezetter het Vloethemveld 
ingenomen. Eerst werden de takken-
bossen weggehaald om in de loop-
grachten en stellingen aan het IJzerfront 
gebruikt te worden. Later werden 
de bomen op grote schaal gekapt. 
Er werd een zagerij opgericht en er 
verschenen verschillende houtovens. 
Zo werden er na de oorlog meer dan 
600 barakken opgericht, spoorlijnen 
en munitiedepots aangelegd… 

De gevolgen voor het uitzicht van het 
Vloethemveld laten zich gemakkelijk 
raden. In de jaren twintig valt een 
deel onder het beheer van ‘Water 
en Bossen’.  Een andere deel wordt 
toegewezen aan het Ministerie van 
Landsverdediging voor het plaatsen 
van munitiedepots. Langs een netwerk 
van parallel lopende betonbaantjes 
worden loodsen en opslagplaatsen 
gebouwd, door het opwerpen van 
schutsdammen ontstaan blusvijvers.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is 
het munitiepark een tijd lang niet in 
gebruik. Het park heeft eerst zwaar 

te lijden onder de Duitse be-
zetting en van 1944 tot 
1946 werd het muni-

tiekamp door de 
Engelsen gebruikt 

als interne-

ringskamp voor Duitse en Baltische 
krijgsgevangenen (Prisoners of War 
Camp).  Tussen 1944 en 1946 zouden 
hier tussen 45.000 tot maximum 
120.000 gevangenen hebben verble-
ven. Dit grote kamp bestond uit een 
vijftal deelkampen met verschillende 
afdelingen en categorieën volgens de 
status van de gevangenen. 

Er was een werkkamp en ook een 
aparte categorie voor de generaals. 
Duitse krijgsgevangenen laten in het 
kamp enkele beeldhouwwerken en 
op de depots enkele muurschilde-
ringen achter. In 1946 werden de 
gevangenen overgeplaatst naar Enge-
land en vrijgelaten in 1948.

In 1995 werd het domein beschermd 
als landschap, het omvat 500 hectare 
en bestaat uit het voormalige mili-
taire domein, weilandencomplexen 
in Snellegem en de omringende bos-
sen. De overbodig geworden mu-
nitiedepots werden leeggehaald en 
het gebied in tweeën verdeeld waar-
bij het zuidelijk deel militair domein 
bleef. Het noordelijk deel viel onder 
het beheer van het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Na diverse aankopen, 
ministeriële onteigeningen en conces-
sies gebeurt het volledige beheer van 
het domeinbos Vloethemveld en het 
voormalig munitiedepot nu door het 
Agentschap Natuur en Bos (ANB).

BEHEER

Op 7 februari 2013 werd het be-
heerplan van het Vloethemveld–
Vuile Moere–Duivelsnest, evenals 
de uitbreiding van het bosreservaat 
Vloethemveld met 10 ha goedgekeurd. 
Het Vloethemveld is een groene buf-
fer van bijna 300 hectare ten westen 
van Brugge en sluit langs drie zijden 
het voormalig militair domein in. 
Je vindt er een gevarieerd bos van 
verschillende soorten naaldbomen 
en loofhout, maar de meest kwets-
bare natuurwaarden bevinden zich 
in het voormalige munitiedepot. Tot 
begin jaren ‘90 maaide het leger het 
munitiedepot in Vloethemveld regel-
matig om brandgevaar te voorkomen.  
Hierdoor konden heide en soorten-
rijke graslanden zich ongestoord ont-
wikkelen. Je vindt er drie soorten 
heide: rode dopheide, gewone dop-
heide en struikheide.

De rode dopheide is de 
meest zeldzame van de drie. 
Het militaire gebruik veranderde na 
1991 waardoor het maaibeheer van 
het leger werd stopgezet. Stilaan 
geraakten de heide en graslanden 
overwoekerd door struiken en jonge 
boompjes en was er interventie nodig 
om de natuurwaarden te bestendigen.
Een groot deel van de eenmalige be-
heeringrepen zijn, gebeurd in deze 
periode 2008-2011: het vellen van 
jong bos op voormalige heideter-
reinen, het afplaggen van dezelfde lo-
caties, het verwijderen van munitiege-
bouw-tjes, het graven van poeltjes op 
dezelfde plaatsen, het uitbreken van 
betonbaantjes, het graven van een 
grote nieuwe plas.

Binnen de termijn van het nieuwe 
beheerplan (2012-2038) zullen de af-
sluitingen opnieuw geplaatst worden, 

in samenhang met een grotere toe-
gankelijkheid, voornamelijk in het 
zuidelijk gedeelte van het voormalige 
munitiedepot. Tegelijk moet de afslui-
ting tussen het voormalige zuidelijke 
en noordelijke gedeelte van het muni-
tiedepot verwijderd worden.

TOEGANKELIJKHEID

Tot op vandaag is het Vloethemveld 
enkel vrij toegankelijk in het domein-
bosgedeelte. De Vloethemveldstraat 
is het enige fi etspad dat het domein-
bos doorkruist en waarvan ruiters 
gebruik kunnen maken. Aangezien 
er momenteel geen echte parking 
aanwezig is, kunnen ook maar een 
beperkt aantal voertuigen parkeren 
langs de straten die naar het domein-
bos lopen.

Door de Vlaamse Landmaatschappij 
wordt er momenteel gewerkt aan de 
opmaak van een landinrichtingsplan 
waarbij het de bedoeling is om het  
Vloethemveld recreatief beter te ont-
sluiten: het voorzien van parking, het 
organiseren van recreatief onthaal, 
het toegankelijk maken van de op-
merkelijke natuurwaarden in het 
gebied en het verbeteren van de re-
creatieve mogelijkheden in het gebied.

Er wordt onder meer onderzocht 
om langs de Zandweg naar Aartrijke 
een kleinschalige parking in te richten, 
met een rustpunt voor wandelaars en 
ruiters. 

Het Agentschap Natuur en Bos heeft 
ook duidelijk de intentie een gro-
tere wandellus te creëren, die deels 
door haar eigen gebied en deels er 
buiten loopt.  De recreatieve in-
frastructuur op de rand van het 
Vlaams Natuurreservaat Vloethem-
veld moet nog aangelegd worden. 

Verder worden enkele nieuwe dreven 
toegankelijk in het Vlaams Natuur-
reservaat  Vloethemveld, zodat de 
grote vijver en de nieuw geplagde per-
celen zullen kunnen worden bezichtigd. 

Tevens worden enkele van de oude 
munitiegebouwtjes met relicten van 
de Tweede Wereldoorlog (wandbe-
schilderingen) wellicht toegankelijk, 
maar eerst dient hiervoor nog een 
restauratieprogramma te worden 
opgezet. 

Het meest kwetsbare gedeelte is en-
kel toegankelijk onder begeleiding . Er 
wordt wel gezorgd voor verschillende 
uitkijkpunten aan de rand van het ge-

bied, zodat een zicht kan bekomen 
worden over het geheel. 

Het  Vloethemveld is een biologisch 
bijzonder rijk gebied met dertien Eu-
ropees beschermde habitats, vooral 
in de sfeer van voedselarm water, de 
schrale graslanden, heiden en bos.  
In het minder kwetsbare gedeelte is 
permanente toegankelijkheid voor-
zien voor voetgangers. Een uitkijkpunt 
met uitzicht op de grootste vijver in 
het gebied, alsook verschillende ge-
bouwtjes (voormalige munitiedepot) 
kunnen bezichtigd worden, waar-
onder enkele met artistieke relicten 
van de voormalige krijgsgevangenen 
uit de Tweede Wereldoorlog. 

Hierbij is ook vrije toegang voorzien 
doorheen één van beide begrazings-
blokken (met schapen en geiten). 

kaart 8.1: Openstelling

×

!A

!O

!Ô

!Ô

!Ô
!Ô×

××

!Ô

!Ô
!Ô!Ô

!Ô

!Ô

!Ô

!Ô

!Ô
!Ô

!Ô!Ô
!Ô

A

"A

"A

k
k

G

G
k

k

k

k

G

G

G

G

k

GEINTEGREERD BEHEERPLAN VOOR HET
COMPLEX VLOETHEMVELD - 
DUVELSNEST - VUILE MOERE
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Geiten -en schapen begrazing jaarrond

smulboomgaard

speelzone

te bewaren munitiegebouwtjes

fietsers  en voetgangers

niet toegankelijk

nieuwe dreven, voorziene openstelling: najaar 2013

afsluiten en stoppen met maaien  na opening nieuwe dreven

wandelaars, fietsers en ruiters buiten ANB-gebied

wandelaars, fietsers en ruiters binnen ANB-gebied

enkel voetgangers (dreven)

aan te leggen wandelpad onderzoek

aan te leggen dreven (enkel voetgangers)

toegankelijk onder begeleiding

vrij toegankelijk op de paden

contour-BHI-Vloethemveld-Duvelsnest-Vuile Moere
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MILITAIR DOMEIN WORDT NATUURGEBIED
Wist u dat het militaire domein van Jabbeke en Zedelgem tot één van de bijzonderste natuurgebieden in 
België mag worden gerekend? Hoe langer hoe meer groeit het besef dat de unieke natuur in het voormalige 
munitiedepot van onschatbare waarde is. Misschien kunt u militaire domeinen en uitzonderlijke natuurwaarden 
niet onmiddellijk met elkaar rijmen. Toch sluiten beide elkaar allesbehalve uit

u



CAMPAGNE NATUUR IN MIJ

Neem je geregeld deel aan een buiten-
activiteit? Dan is de campagne Natuur 
in Mij zeker iets voor jou en je gezin! 
Tijdens de maand mei zet het Regionaal 
Landschap Houtland negen wandelingen 
en twee fi etstochten in het Houtland 
extra in de kijker.

Op elke activiteit ontvang je een stem-
pel op je deelnamekaart. Vanaf twee 
stempels krijg je een bon van tien euro 
voor de aankoop van hoeveproducten 
uit de streek. 

Op zondag 25 mei wordt er feestelijk af-
gesloten met een gezinshappening in het 
kasteelpark van baron van der Bruggen 
in Wildenburg (Wingene). Alle info kunt 
u vinden op www.rlhoutland.be.

KORTE BERICHTEN

Hier leest u de offi ciële bekendmakingen en korte berichten van de gemeente Jabbeke. Wij verwijzen graag naar de 
rubrieken ‘nieuws’, ‘bekendmakingen’ en ‘kalender’ op de webstek www.jabbeke.be. U kunt ons terugvinden op de 
facebookpagina van de gemeente Jabbeke.
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SCHARRELKIDS IN WEST-VLAANDEREN

Frisse lucht,  vuile modderhanden en van alles ontdekken.  Kinderen vragen 
om natuur, avontuur en een tuin om in te spelen!  Het Centrum  Voor  Na-
tuur- en milieueducatie (CVN) wil samen met de provincie West-Vlaan-
deren en de West-Vlaamse regionale landschappen IJzer & Polder, West-
Vlaamse Heuvels en Houtland, kinderen weer naar buiten lokken en lan-
ceert daarom vier workshops voor kinderen én ouders onder de noemer  
Scharrelkids. Scharrelkids is bedoeld om ouders en grootouders met hun 
(klein)kinderen de natuur dichtbij te laten beleven. Je krijgt tips en je doet 
inspiratie op voor een leuk en leerzaam verblijf in de natuur. Buiten bewe-
gen, beleven en ontdekken, de prikkelende sensaties van alles wat er te zien, 
te voelen en te ruiken is. Je komt toch zeker ook?! 

WAAROM SCHARRELKIDS? 

Omdat de kinderen van nu 50% minder buiten spelen dan twintig jaar 
geleden. Dit komt door de televisie, computer en verstedelijking. Maar ook 
omdat de ouders van nu minder tijd hebben en de kinderen een vol pro-
gramma hebben met allerlei clubjes en activiteiten. De realiteit is dat je 
kinderen niet meer zo de straat op kunt sturen, maar ook de mentaliteit 
ten aanzien van veiligheid en vuil worden is veranderd. Daarbij komt dat er 
simpelweg steeds minder (speel)natuur is door verstedelijking, maar 
ook door de trend om alle ruimte functioneel in te richten. 
Nochtans wijzen verschillende onderzoeken uit dat 
buitenspelen ontzettend waardevol is voor kinderen.

WAT HOUDT SCHARRELKIDS IN?

Met de partners werkten we vier workshops uit voor 
gezinnen met kinderen. Zo kan er gekozen worden 
voor Feest-in-de-Tuin en Natuur-Avontuur!? die zich 
richten naar (groot)ouders met (klein)kinderen, Speel-
Tuinen is dan weer een workshop voor volwassenen 
waarbij het belang van buiten spelen en concrete tips 
voor tuininrichting aan bod komen. Scharrelkids: waarom? 
biedt meer achtergrondinformatie en richt zich tot pro-
fessionals die bezig zijn met kinderen en spel zoals leer-
krachten, jeugdorganisaties,…

Alle gedetailleerde informatie alsook de reeds geplande 
activiteiten in West-Vlaanderen voor 2014 vind je terug 
op de website www.scharrelkids.be.

MINISTER LIETEN OVER 
OUDEREN EN INTERNET

‘Ik was enigszins verrast toen ik 
las dat ongeveer de helft van de 
ouderen (65-74 jaar) nog nooit 
het internet heeft geraadpleegd. 

Voor bepaalde generaties is 
het internet een evidentie. De 
meeste kinderen van vandaag 
hebben nooit anders geweten, 
maar voor ouderen blijft de 
drempel naar het wereldwijde 
web blijkbaar groot. 

Ouderen die het internet niet 
gebruiken missen de voordelen 
die het hen kan bieden als een 
venster op de wereld en als een 
praktische gids bij kleine, maar 
ook bij meer complexe vragen 
en noden. Het internet kan het 
leven simpelweg gemakkelijker 
maken. 

Om net de voordelen van het 
internet in de schijnwerpers 
te plaatsen, heb ik het initia-
tief genomen een campagne te 
lanceren met de slogan: ‘Da’s 
toch handig, dat internet’. Zo 
moeilijk of ontoereikend hoeft 
het internet uiteindelijk niet te 
zijn…’

Bekijk de volledige campagne op 
www.handiginternet.be.

MUIZEN BIJTEN NIET
BASIS- EN VERVOLGCURSUSSEN VOOR SENIOREN 

Vormingplus regio Brugge organiseert samen met de gemeente Jabbeke de ba-
sis- en vervolgcursussen ‘Muizen bijten niet’. Inwoners van de gemeente Jabbeke 
krijgen daarenboven een fi kse korting!

basiscursus

JABBEKE  14u-16u30
VBS De Klimtoren
MUIZEN BIJTEN NIET
Overal om ons heen wordt gewerkt met 
computers. In deze cursus worden de 
basisbegrippen uitgelegd. Inwoners krijgen 
een korting op de deelnameprijs!
data: 07/05-14/05-21/05-28/05
org: Vormingplus regio Brugge
inl: www.vormingplus.be, 050/33 01 12

vervolgcursus

JABBEKE  10-12u30
VBS De Klimtoren
VERVOLGCURSUS COMPUTER - 
MUIZEN BIJTEN NIET
Heb je een computer maar heb je het ding nog 
niet helemaal onder de knie? Je werkt deze 
keer onder meer met Word, Excel, Powerpoint 
en Picture Manager. Er is voldoende tijd om al 
je vragen af te vuren. Vorming die reeds enige 
voorkennis veronderstelt en verder werkt aan de 
praktische toepassing van computerprogramma’s. 
Inwoners van Jabbeke krijgen een korting.
data: 10/05-17/05-24/05-31/05
org: Vormingplus regio Brugge 
 i.s.m. gemeente Jabbeke
inl: www.vormingplus.be, 050/33 01 12



JABBEKE LEEFT

Onderstaande items werden uit het Jabbeekse leven gegrepen. Eén ding is duidelijk: Jabbeke is een dynamische gemeente. 
Wij verwijzen graag ook naar de rubriek ‘nieuws’ op de webstek www.jabbeke.be. U kunt ons ook terugvinden op de 
facebookpagina van de gemeente Jabbeke.

DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

Op 25 maart organiseerden de gemeente Jabbeke, 
de Studiekring van Maerlant en het Davidsfonds 
tijdens de Nacht van de Geschiedenis een heuse 
‘patrouilletocht’. 

Het was een inlevingstocht voor wat onze soldaten 
tijdens de Eerste Wereldoorlog moesten doormaken 
wanneer zij de vijand moesten gaan verkennen in 
weer en wind, in de donkere nachten.

KLIMTORIAANSE CARNAVALSSTOET

Naar jaarlijkse traditie doorkruiste de carnavals-
stoet de Jabbeekse dorpskern. Het mooie weer was 
present en een gewijzigd traject kon de pret alvast 
niet drukken. 

JABBEKE ALS STARTPLAATS VOOR DE
HANDZAME CHALLENGE

Op vrijdag 21 maart bood het Vrijetijdscentrum de 
diverse ploegen de mogelijkheid zich voor te stellen 
voor hun deelname aan de Handzame Challenge.

De Handzame Challenge is het kleine broertje van 
de Handzame Classic, u wellicht beter bekend. 

De officieuze start vond plaats op het recreatie-
domein Klein Strand om vervolgens de officiële 
doorstart in de Constant Permekelaan in te luiden.

u

Afzender:

Gemeente Jabbeke
Gemeentehuis
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke

postzegel

SPORTLAUREATEN 2013 GEHULDIGD IN HET SPC HOF TER STRAETEN

Op vrijdag 4 april werden de sportlaureaten 2013 gehuldigd in het SPC Hof ter Straeten. Er waren diverse categorieën (sportverdienstelijken 2013, trofee 
niet-Jabbekenaar 2013, jeugdploeg 2013, jeugdtrofee meisjes 2013, jeugdtrofee jongens 2013, sportploeg 2013 en trofee andersvaliden 2013. Sportvrouw 
2013 werd Sabrina Gaudesaboos, terwijl de sportman 2013 aan Jore Vandenberghe werd toegekend. Aanvullende informatie en namen kunt u vinden op 
www.jabbeke.be. 
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Ik wens het volgende te melden (geef een duidelijke omschrijving van de aard en de plaats 
van het probleem). Online melden kan via www.jabbeke.be - e-loket - meldingskaart - of 
via mailbericht naar gemeentehuis@jabbeke.be

naam:

FACEBOOKPAGINA GEMEENTE JABBEKE RONDT DE KAAP VAN 1000

Gemeente Jabbeke probeert in alle geledingen van de communicatiecultuur haar inwoners op een correcte en actuele manier 
op de hoogte te houden van het laatste nieuws, wijzigingen in reglementen, leuke happenings,... Naast de gemeentelijke web-
site - waar momenteel hard aan gewerkt wordt - heeft de gemeente Jabbeke ook haar eigen facebookpagina. Om deze pagina 
te bezoeken hoeft u zelfs geen eigen profiel te hebben, de pagina is voor iedereen vrij toegankelijk.

Hebt u eventueel vragen of opmerkingen omtrent de gemeentelijke website of de gemeentelijke facebookpagina, richt dan uw 
vraag aan gemeentehuis@jabbeke.be met als onderwerp ‘Info Jabbeke - vraag of opmerking website/facebookpagina’. Alle 
reacties zijn welkom en zullen in de mate van de technische mogelijkheden en relevantie worden meegenomen in toekomstige 
updates.


