Zaterdag 23 december 2017 : Kersttocht - Wijtschate
Startplaats :

O.C. De Klaverhulle
Schoolstraat 12B, 8953 Wijtschate (Heuvelland)

Afstanden en starturen :

07u30 tot 15u00
07u30 tot 14u00
07u30 tot 13u00

Aankomst :

Aankomst dient bereikt vóór 17u00

Inschrijvingsprijs :

Federatieleden :
Niet-federatieleden :

3,6 km & 8,2 km
10,8 km
13,8 km & 21,3 km

1,10 EUR
1,50 EUR

Kersttocht – WIJTSCHATE
Wijtschate ligt op een heuvelrug die de
waterscheidingslijn maakt tussen IJzer- en
Scheldebekken.
Het hoogste punt is 84
meter. Wijtschate heeft een heuvelrug en
meerdere kleine heuvels (hoewel de Britten
omwille van het historische belang van de
buurgemeente Mesen, blijven vasthouden
aan de term "Messines Ridge" wanneer ze de
heuvelrug rond Wijtschate bedoelen). Vanuit
Wijtschate heb je een vergezicht op de stad Ieper en zijn achterland, vandaar
dat de Duitsers zoveel belang hechtte n aan het bezit van Wijtschate: ze zaten
in een ideale positie om de Britten te observeren. Op 7 juni 1917 ontploften
rond Wijtschate en Mesen 19 krachtige dieptemijnen, die met een half miljoen
kilo springstof pas in 1945 in kracht overtroffen werden door de twee
atoombommen op Japan. Van 31 juli tot 10 november 1917 vielen tijdens de
slag van Passchendaele bijna een half miljoen doden, gewonden en vermisten
voor een terreinwinst van maximaal acht kilometer. Het is de grootste slag die
ooit op Belgische bodem plaatsvond... Passion Dale: dal van het lijden…

3,6 km
We maken een rondje tot aan de kerk en passeren The Miner, een
realisatie van de heer Jan Dieusaert uit Oostduinkerke. The Miner
beeldt een Engelse tunneller uit die diep onder de grond een gang
aan het graven is onder de Duitse stellingen op de heuvelrug
Wijtschate-Mesen. Het kunstwerk verwijst naar de Mijnenslag
1917. Via de Kroonaardstraat gaan we door het Kampagnebos
terug naar de start.

8,2 km
We vertrekken samen met kleinste afstand maar splitsen richting de Hollandse
Schuur.
De hoeve ligt op 45 meter hoogte, boven de vallei van de
Wijtschatebeek. Op 18 december 1915 startten de Britten een kleine 400 meter
noordwestwaarts met het graven van onderaardse gangen. Die leidden naar drie
munitiekamers, 17 meter onder het huidige maaiveld en onder een toenmalige
Duitse voorpost.
Tussen 20 juni en 20 augustus 1916 werden hier drie
springladingen aangebracht. Pas een klein jaar later zouden die de aarde doen
beven. De drie kraters zijn nog steeds intact. Wat verderop zien we Petit Bois,
een klein bos vooral bekend om de 1ste graafmachine die tijdens de Wereldoorlog
werd ingezet om ondergrondse tunnels naar en onder de vijandelijke stellingen
te boren. In het spoor van de 3,6km gaan we terug naar de start.

10,8 km
De 10,8km gaat de andere kant op. Via ’t Helleken, het hoogste punt van
Wijtschate genieten we van een wijds zicht over de omgeving. We gaan rusten
in Wulvergem. Na de rust gaan we onverhard tot de Pool of Peace. Wat
verderop staan voor het raam een rijtje obussen, ongetwijfeld opgegraven uit de
velden in de omgeving. We komen de 8,2km tegen en gaan samen naar de
start.

13,8 km
De 13,8km gaat mee met de 10,8km maar
maakt een ommetje om in de Scheerstraat
te komen. We komen aan de Pool of Peace
of de Spanbroekmolenkrater, de grootste en
meest imposante mijnenkrater in de
Westhoek. De krater is een herinnering aan
de Mijnenslag. Op 7 juni 1917 brachten de
Britse troepen 19 ondergrondse mijnen tot
ontploffing van Hill 60 tot Ploegsteert. De
ontploffingen zorgden voor enorme kraters
in het landschap. De Pool of Peace is nu een
vredevol stukje natuur in het glooiende landschap van Heuvelland.. We zien rechts
ook nog Spanbroekmolen British Cemetery. Aan de krater splitsen onze wegen
naar de Wulvergemstraat waar we het R.E. Farm Cemetery ontwarren, net naast
de boerderij uit Eigen Kweek. We rusten in Wulvergem en gaan met de 10,8km
terug naar de start.

21,3 km
De grootste afstand gaat gelijk op met de 13,8km. In Wulvergem maken we een
lus naar de Buschemeersen en de Rozenberg. De Rozenberg is een heuvel
gelegen in de omgeving van Ploegsteert en Wulvergem in de Belgische provincie
Henegouwen op de grens met West-Vlaanderen. De naam is afkomstig van de
familienaam Rozenbois die de grond vroeger in bezit had. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog stond de heuvel bij de Britten bekend als Hill 63.

