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Getuigenis van een heuvel via theater,  
natuur en muziek
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SLAG OM DE KEMMELBERG

De Kemmelberg was al een toeristische topper 
toen de oorlog uitbrak. De Britten gebruiken hem 
als observatiepost tot in april 1918 de ‘slag om de 
Kemmelberg’ woedt. De aanval groeit uit tot een totaal 
offensief tegen het geallieerde front rond de heuvels.  
Op 25 april bestormen de Duitsers de Kemmelberg 
maar hun aanval blijft wel steken aan de voet van de 
andere heuvels: Rodeberg, Zwarteberg en Scherpenberg. 
De gevechten gaan door tot eind juli 1918. Dankzij 
Amerikaanse hulp heroveren de geallieerden in 
september de Kemmelberg op de Duitse bezetter.  
De verbeten strijd kost om en bij 20.000 soldaten het 
leven, waarvan de helft Fransen. De dorpen en het 
prachtige landschap tussen Kemmel en Loker worden 
tijdens 5 maanden oorlog totaal verwoest. 

PROVINCIEDOMEIN DE KEMMELBERG 

De aankoop in 1995 van 21 ha bos op de top van 
de Kemmelberg betekende de start van een nieuw 
provinciedomein. In de loop van de jaren werden gronden 
en bossen aangekocht rond de Kemmelberg door 
het provinciebestuur. De Kemmelberg ligt immers in 
Europees beschermd natuurgebied.  
Met de bosuitbreiding van meer dan 50 ha helpt 
de provincie aan de bescherming van de Europese 
eikenbossen.  In 2017 haalde het provinciedomein de 
kaap van 155 hectare. Via de provinciale wandeling kun 
je het provinciedomein het best verkennen. De wandeling 
van 8 km start en eindigt aan het bezoekerscentrum 
in Kemmel. In de maand mei kan je genieten van 
de paarse hyacinten op de top van Kemmelberg. 
Onderweg kun je genieten van de vele vergezichten en 
de slingerende hagen. De weiden en hooilanden worden 
natuurvriendelijk beheerd in samenwerking met lokale 
landbouwers.
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SLAG OM DE KEMMELBERG 
vrijdag 27.04.2018

10.30 uur
Officiële herdenkingsplechtigheid  
van de Slag om de Kemmelberg
Franse Begraafplaats, Kemmelbergweg

De Gemeente Heuvelland, Le Souvenir Français en hun 
partners herdenken de Slag bij de Kemmelberg in het bijzijn 
van allerlei personaliteiten. Voor de gelegenheid wordt de 
vlam van de Arc du Triomphe overgebracht en worden de 
volksliederen gezongen door schoolkinderen uit Heuvelland 
en de Franse buurgemeente Saint-Jans-Cappel.

18.30 uur
Opening tentoonstelling Dranouter 14/18
Dranouter Centrum, Dikkebusstaat 234 

Het charmante dorp Dranouter is vooral gekend voor 
zijn muziek en gezellige eethuizen. Maar ook hier is de 
razernij van de Eerste Wereldoorlog voorbijgekomen. Het 
plaatselijke Feestcomité duidt de lokale gebeurtenissen in 
een tijdelijke tentoonstelling.

19.30 en 21.30 uur
Concert lokale helden
Dranouter Centrum, Dikkebusstraat 234

Gratis concerten van lokaal muzikaal talent. Vanaf 19.30 
uur spelen er twee lokale groepen op het podium van het 
Eetcafé en dit gratis en voor niets. Lokale Helden? Je moet 
ze niet te ver gaan zoeken: ze repeteren op zolder bij je om 
de hoek, maken hun garage of die van hun ouders onveilig 
of spelen op zondagavond het lokale café plat. Op vrijdag 27 
april krijgen die helden een eigen dag én een eigen podium.
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Zaterdag 28.04.2018
13 uur en 14.10 uur
Over de Kemmelberg (± 3 uur – 3 km) 

Begeleide opdrachtentocht voor gezinnen met  
kinderen. Ontdek op een speelse en actieve manier 
deze ‘berg vol verhalen’ en breng een bezoekje aan de 
uitkijktoren Belvedère.
- Prijs: € 5 pp (drankje inbegrepen)
- Inschrijven vooraf verplicht via toerismeheuvelland.be 

13.30 uur, 14 uur, 14.30 uur en 15 uur
De Kemmelberg uitgepakt (± 3 uur -  3 km)

Begeleide wandeling op en rond de Kemmelberg. Op 
verschillende historische plaatsen kan je je inleven in het lot 
van soldaten, burgers en het landschap. Herbeleef de Slag 
om de Kemmelberg in een combinatie van muziek, toneel 
en geschiedenis.
- Prijs: € 5 pp (drankje inbegrepen)
- Inschrijven vooraf verplicht via toerismeheuvelland.be 

14 uur
Opening nieuwe wandelpaden (± 3 uur – 9 km)

Kom de nieuwe wandelpaden op de Kemmelberg ontdekken 
en laat je begeleiden door de domeinbeheerder van dienst, 
Erwin Verfaillie.
- Prijs: € 5 pp (drankje inbegrepen)
- Inschrijven vooraf verplicht via toerismeheuvelland.be 

19.30 uur
Bevrijdingsbal (start Feest van de Folk)

Kerk Dranouter

Bal in de sfeer van de nadagen van de oorlog. Toen 
de eerste burgers terugkwamen en samen met de 
soldaten enig vertier zochten in muziek en dans tussen 
de ruïnes van hun dorp. Het bal start met een workshop 
gemeenschapsdansen. Vanaf 20.30 uur speelt het balorkest 
van de volksmuziek afdeling van dé Academie Ieper en 
daarna een delegatie van het Gooikestra de beste baltunes. 
- Deelname aan workshop en bal is gratis.

TIP!  Nestel je na de wandelingen cosy en knus in een van onze  
cafeetjes of restaurantjes.
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Zondag 29.04.2018
13 uur en 14.10 uur
Over de Kemmelberg (± 3 uur – 3 km) 
Begeleide opdrachtentocht voor gezinnen met kinderen. 
Ontdek op een speelse en actieve manier deze ‘berg 
vol verhalen’ en breng een bezoekje aan de uitkijktoren 
Belvedère.
- Prijs: € 5 pp (drankje inbegrepen)
- Inschrijven vooraf verplicht via toerismeheuvelland.be 

13.30 uur, 14 uur en 14.30 uur
De Kemmelberg uitgepakt (± 3 uur -  3 km)

Begeleide wandeling op en rond de Kemmelberg. Op 
verschillende historische plaatsen kan je je inleven in het lot 
van soldaten, burgers en het landschap. Herbeleef de Slag 
om de Kemmelberg in een combinatie van muziek, toneel 
en geschiedenis.
- Prijs: € 5 pp (drankje inbegrepen)
- Inschrijven vooraf verplicht via toerismeheuvelland.be 

14 uur
Opening nieuwe wandelpaden (± 3 uur – 9 km)

Kom de nieuwe wandelpaden op de Kemmelberg ontdekken 
en laat je begeleiden door de domeinbeheerder van dienst, 
Erwin Verfaillie.
- Prijs: € 5 pp (drankje inbegrepen)
- Inschrijven vooraf verplicht via toerismeheuvelland.be

Praktische informatie verschillende wandelingen
- Onthaal aan de Commandobunker: Lettingstraat 64, Dranouter
- Gelieve een kwartier voor de start van de wandeling aanwezig te zijn! 
- Wegens de steile en soms onverharde paden zijn deze wandelingen 

niet geschikt voor kinderwagens en personen die minder ter been zijn. 
- Draag zeker aangepast schoeisel
- Verplicht vooraf inschrijven via: www.toerismeheuvelland.be 
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TENTOONSTELLING 
DE SLAG OM DE KEMMELBERG
21.04.2018 tem 21.04.2019 GRATIS 
Bezoekerscentrum Het Heuvelland, St-Laurentiusplein 1, Kemmel

In deze tijdelijke tentoonstelling ligt de focus op het laatste 
oorlogsjaar met het belang van de Amerikaanse deelname 
aan de oorlog en het geallieerd eindoffensief. De strijd om 
de Kemmelberg was hierin een dramatisch hoogtepunt. 
Deze periode wordt in het Bezoekerscentrum uitgebeeld 
door middel van onder andere film, nooit eerder vertoonde 
foto’s en persoonlijke verhalen.
 

TIP!  Zondag 22.04.18 - Erfgoeddag
Onder begeleiding van een gids maak je kennis met het bezoekers-
centrum Het Heuvelland en de nieuwe tentoonstelling ‘De slag om  
de Kemmelberg’ – meer info zie toerismeheuvelland.be 

BOEK  
DE KEMMELBERG:  
LANDSCHAP EN HERINNERING
Auteur: Koen Baert – Uitgeverij: Stichting Kunstboek
Vanaf april te koop in het Bezoekerscentrum Het Heuvelland voor €24,95

‘De Kemmelberg: Landschap en herinnering’ focust op de 
Kemmelberg en de omliggende dorpen Kemmel, Loker en 
Dranouter. Het boek schetst de gelaagde geschiedenis van 
dit unieke landschap van de prehistorie tot vandaag met 
bijzonder aandacht voor WO I.

149

Landschap en herinnering

De Kemmelberg 
voor, tijdens 
en na 1914-1918 

Koen Baert

De Kem
m

elberg voor, tijdens en na 1914-1918

Heel wat indrukwekkende processen hebben vorm gegeven aan 

het landschap rond de Kemmelberg. De geologische geschiedenis 

leverde ons een opvallend natuurlandschap van getuigenheuvels 

omringd door vruchtbare valleien. Het werd dan ook een uitge-

lezen plaats voor menselijke bewoning die de laatste 2500 jaar 

quasi permanent is. 

De eigenheid van het landschap trok in de herfst van 1914 de tot 

dan toe meest vernietigende oorlog naar deze regio. De vernieling  

versterkt nog de bestaande evolutie, hervormden het landschap 

en voegden er een uniforme wederopbouwarchitectuur aan toe.  

Bovendien wordt de streek sindsdien geconfronteerd met de 

herinnering aan de tienduizenden die hier het leven lieten en via  

hen aan de universele problemen van oorlog en vrede. In de 

eenentwintigste eeuw gaan bewoners, ondernemers en beleids-

makers op zoek naar een ruimtelijk en socio-economisch even-

wicht in dit uniek gebied.

Een nieuw bezoekerscentrum opende de deuren in Kemmel in 

2017. Het is een mooi startpunt voor bewoners en bezoekers om 

de Kemmelberg en zijn omgeving te ontdekken.

ISBN 978-90-5856-573-0

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 7 3 0
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LEZINGEN 
Donderdag 3.05.2018 - 19.30 uur
Kemmel voor, tijdens en na 1914-1918
Kerk Kemmel – St.-Laurentiusplein 2, Kemmel 
inkom: Bib leden €5, niet leden €7

Koen Baert neemt je mee naar een pittoreske omgeving 
die net een bloeitijd beleefde toen de oorlog er eind 1914 
belandde. In april 1918 deden de Duitsers een ultieme 
poging om door te breken. Die mislukte maar betekende 
de totale verwoesting van de Kemmelberg en omgeving. 
Vanaf 1919 werden Kemmel en de Kemmelberg opnieuw 
een trekpleister en blijven dat tot op vandaag. Landschap en 
herinnering zijn er onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dinsdag 18.05.2018 – 20 uur
Auteurslezing: In Europese Velden
Bib Heuvelland - Schoolstraat 12, Wijtschate 
inkom: Bib leden €5, niet leden €7

Korneel De Rynck gidst je langs honderden 
bezienswaardigheden van de Eerste Wereldoorlog in heel 
Europa, in maar liefst twaalf landen. De auteur gaat naar 
de plaatsen waar de belangrijkste veldslagen zich hebben 
afgespeeld. Hij schetst het relaas van die veldslagen en 
biedt telkens een handig overzicht van de interessantste 
sporen, monumenten, begraafplaatsen en musea, 
doorspekt met talloze foto’s en kaarten. In Europese velden 
is een onmisbaar boek voor alle WO I-geïnteresseerden en 
voor alle reizigers die geboeid zijn door geschiedenis.
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27.04.2018 tem 6.05.2018 GRATIS

FEEST VAN DE FOLK 

Vanaf 27 april en dit gedurende 10 dagen worden in heel 
Vlaanderen en Brussel tientallen folk activiteiten opgezet 
door diverse organisatoren. Zowel zaterdag als zondag 
(13.30 uur tot 18 uur) zal er op verschillende plaatsen in 
en rond de top van de Kemmelberg live muziek worden 
gebracht. Een dwarsdoorsnede van de Vlaamse rootsscene 
zal worden voorgesteld aan het grote publiek. Alle 
concerten zijn gratis toegankelijk. Centraal bij alle bands 
op het programma staat de goesting om te musiceren en 
aan de slag te gaan met verschillende muzikale tradities. 
Schotse doedelzak, nyckelharpa ensembles, Keltische 
traditionele muziek, singer-songwriters, gypsy jazz, 
experimentele folk, jong als minder jong talent… het 
passeert die twee dagen allemaal. In totaal zullen meer dan 
twintig bands of artiesten hun ding doen. De volledige line-
up is zowel op de site van het Muziekcentrum Dranouter als 
op site van de toeristische dienst van Heuvelland te vinden. 
Feest van de Folk is een initiatief van Muziekmozaïek vzw, 
Vlaams steunpunt folk en jazz.

26.08.18

AMERICAN DAY

In augustus 1918 beleefden de Amerikanen hier hun eerste 
veldslag in Vlaanderen. Deze gebeurtenis wordt op een 
originele manier herdacht. In het centrum van Kemmel 
zal de bezoeker kunnen deelnemen aan allerlei typisch 
Amerikaanse zaken zoals line dancing of baseball en 
proeven van barbecue of apple pie terwijl het dorp in de 
sfeer baadt van de Verenigde Staten omstreeks 1918.
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Thematisch dagprogramma voor groepen

1918, HET EINDOFFENSIEF  
IN VLAANDEREN

Volg de sporen die vandaag nog in het landschap verwijzen 
naar de laatste dagen van de Grote Oorlog met extra 
aandacht voor de rol van de Belgische en Amerikaanse 
troepen in 1918.

9.30 uur 

Rondleiding in de tentoonstelling  
De Slag om de Kemmelberg

10.45 uur

Bezoek aan loopgravensite Bayernwald

11.45 uur 

Lunch (tot 13 uur)

13.30 uur 

Bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling in het MMP1917

15.15 uur

Bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling in Waregem

16.15 uur

Flanders Field American Cemetery 
and Memorial in Waregem

Praktische informatie  
arrangement
- Minimum 20 personen
- Toegangsprijs Bayernwald:  

€2,50 pp (volwassenen)  
of €1,50 pp (studenten)

- Gids volledige dag: €240 (max. 50 pers. per gids).
- Lunch: afhankelijk van keuze 
- Reservatie via Toerisme Heuvelland: +32 (0)57 45 04 55  

of toerisme@heuvelland.be 

100 jaar Groote Oorlog

offensiv
e

zonnebeke
heuvelland
waregem

www.finaloffensive1918.org

KLM-MRA, 14700
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ANDERE ACTIVITEITEN 
IN HEUVELLAND

Weekend van het volkscafé
14 en 15 april, Heuvelland

Streekproductenmarkt
15 april, Wijtschate

Herdenkingsplechtigheid Vluchtelingen 
17 april, Westouter 

Buitenspeeldag 
18 april, Wijtschate 

Sneukeltocht in het Eeuwenhout met hekse Kobbeneuze
21 april, Dranouter

Openluchttentoonstelling: ‘1918 The final offensive’
30 verschillende locaties in Heuvelland 

Erfgoeddag 
22 april, Kemmel 

Matinee-aperitiefconcert met Timur Sergeyenia
22 april, Loker

Week van de Amateurkunsten  
met als thema ‘Kunst Buiten’ 
28 april  tem 6 mei 

Festi’Choeur 
6 mei, Dranouter 

Over de Kemmelberg
11 mei, Kemmel

Zoetemarkt
21 mei, Kemmel

Eigen Kweek voor individuelen 
17 juni, Heuvelland

Spots op West 
5 tot 8 juli, Westouter

Festival Dranouter 
3, 4 en 5 augustus, Dranouter 

Familiefestival Kinderbrouwerij
26 augustus, Reningelst

Voor alle informatie: 
Bezoekerscentrum Het Heuvelland
Sint-Laurentiusplein 1, Heuvelland (Kemmel)
+32 57 45 04 55 - toerisme@heuvelland.be
www.toerismeheuvelland.be

Vormgeving: Aynsley Bral, Provincie West-Vlaanderen

Druk: Grafische Dienst, Provincie West-Vlaanderen

v.u.  Heidi Malengier: directeur groendienst, Provincie West-Vlaanderen
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www.toerismeheuvelland.be 

www.west-vlaanderen.be/domeinen

domeinen@west-vlaanderen.be - 050 40 33 87

 westvlaanderen   toerismeheuvelland 

 provincie_wvl    @provinciewvl


