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van een hoeve, hcl pluutnanmbord van Knnskcrkc,
eCII deelgemeente van Diksmulde . De kerktoren
van dil dorpje ziet 11 recht vuur u.
Verderop gaal de betonweg over in kasseicn en
lang.~ die weg staat een ruitvormige hcrdcnkings
s teen met erop een wapenschild van Wesl- Vlaan
deren plus de tekst .Slag van de IJzcr IH • J I Ok
tobcr 1914•. lIier maakt de kussolweg ecn haakse
bucht naar links. Nel ervoor loopt CCII goed be
gaanbare nardeweg naar links (vcrbodstckcn voor
voertuigen}. Dil is de oude spoorweg, Die weg
slapl u up. Na vijf à tien minuten komt 11 uil op
een betonweg en die wandelt u naar links op. Tien
minuten vcrder ziel u schuin rechts al hel loc
gangsgebouw lol de dudcngung,

U kom I nu op de dwarsweg, de IJzcrdijk, en
merkt 11 dal u uil de Dodengangstruut kwam .

lJ ~aal de IJzerdijk naar links op, waarbij u de
wegwijzer Stulvekcnskerke volgt, evenals de Ter
vutcfictsroutc. lJ IUupl 1111 1,IIlgs de loopgrnvcn van
de beruchte dodcngnng, een reconstructie van een
loopgruvcncomplcx, dal in de eerste wcrclduorlog
een vooruitgeschoven gevcchtspost was van hel
llclglschc leger: de Duitse stellingen bevonden
zich op amper 511 lil afstand. Vijflig maanden wcr
den cr .k ra nkzinnige gevechten geleverd. Iiel is
niet Ie beschrijven welk een leed duur honger CII

koude hicr geleden werd in hel slijk, velen hebhen
hier de dood gevonden. .

Rechts ziel u lIug een Uilde hunkcri(ahr!). deze
werd bezet door de Duitsers.

Verderop gaal u IIU een heel eind de IJzcr volgen
[vrij rusligc nsfnltwcg) . Links vooruit krijgl u
weldra dc spitse torcnnnuld van Stuivckcnskcrkc
in hcl vizicr, cvenals de Viconiahocvc Icmiddcn
hcl grocn . Onldckl u links uuk dc kapcl van hel
Onze-Licvc-Vwuwehockjc'! Verdcr zicl .u vele
pnJchlige hocven cn weelderige landerijen .

Weldra bereikt 11 opnieuw hel gllllldgehied van
Stulvckcns, dal u nu recht voor u uit Ic zien krijg!.
Langs de Ijzer rechts ziel u de oude aanlegslciger
van de schepen die de klci moesten wcgvocrcn van
uil de (lullen naar ccn steenbakkerij in Nicuw
poort . U volgt nu hel nntuurrescrvnat naar links
en verluur de Llzcrdijk , de Kustcclhocvcstrnat in,
waarbij 11 de wegwijzer Viconiahocvc, Stuivckcns
kerke, Onze-Lieve- Vrouwhoekje 14-11l volgt .

Rechts ziel u nog ccn gehucht van Stuivckcns
kerke liggen met nog CCII beruchte nanm -Tcrvntc
.vaar oqk duizcndc soldntcn zijn gesneuveld in de
slag om de bocht van Tervare.

Dicht ' hij de Viconiahoeve aan de Iwcede in
rijpoort bevind zich een ingang voor wandelaars
van hel prachlig natuurreservaat . U kuni cr rIlslig
even vcrpl17.cn en er ecn wandeling in rnaken. llel
gebled is 22 ha. groot, Hel reservaat is 7.eer waar
devol-als broedgebied van watervogels, i'lIOlls Iuut ,
doddnurs, Iafclccnd, kuifeend. kleine plevier en
rietvogels. Ook cen pleisterplaats van de kleine
zwnau, wntersn ip . turclurc , bunrdmccs , grote ka
rckietcn , hruine kickendief en aalschotve r is hel
vennelden waard .

Vc rdi'r wa nde lt u nu lul aan de Viconiuhocvc,
rechts van u bevinden zich de vene kloosterwei
den , d ie ten tijde van de paters genoemd werden
als .Dr l.nnuucrcnticndc•.

Die naam 1.1111 u ook terugvinden op hel hocvckc
lussen de Viconinhocvc en hel dorp van Stuivc
keuskerke.

Aan dc Viceuiahoeve ziet 11 nuk nog ecn heulen
kingsstccn ItI-11l cn een kapel van O .-L.·Vr. van
Vlaanderen wunr vroegcr cen grole IIilkijklmen
Slllllli.

NII is dc kerk van Sluivrkenskerkc hed IIahij en
is dc walldeling gcslIllen .

VICONIAWANDELPAD
DO'ÖRI-IEEN HET
OORLOGSLAND

: ::



.,.

VICONIAwANDELPAD
DOORl-IEEN lIET
OORLOGSLAND

Ec'n " 11/1 tie bcruclustr namen /1;1 de eerste wereld
(}(1I/tlJ: is zonder Iw;jfc/ Stuivckcnskcrkc, een dorpje
stroomujwaarts ICII IIoon,,"II 1'//11 I Iiksmuide ,

Stuivckenskcrke bestaat eigenlijk /1;1 'Oud'» CII
'Nieuw Stuivekenskcrke, Dez» IlI'cC delen outston
den ;11 1870 IOCII de dorpskom \1(/11 Zuid lIaar
Noord verplaatst werd uabi] /cel /lIlIclgocci Vicogne,

/11 ch' eerste wereldoorlog werden de dorpskom CII
1r"1 (,1IIt1}:OC,( V;COI!" C' echter omgebouwd lol Uil

IJ//;IJ(' voorpost , Intussen deed cll! kerktoren 1'011

Oud-Stuivckenskcrkc (1/c/III.r (JIIlC' ·I_;CI'e· VroUIVC
hoekje) cI;w.1I als uitkijkpost l'IIor de Belgen IVII(1r

,(1' fransciskaan Marl;1I1 1..I'o'/lx onder /c1!1 oog V(/II
dl! Duitsers (lP uitkijk .11111/,(, Stuk I'oor stuk werd
' /I! toren kleiner maur pater l .creux blec] op post.
VIIb ij de ove rgebleven stuk kcn I'CIII tI/' oude toren
wcril nu rh' oorlog CCII lrc:rtlcllk illS.rkopcl "Pl:crirl,l.
/ ", /CIl/I.1I1! II'I'II.r 1'011 Pater 1./'1"('/1.1" 1I'lI,r dut de-para
chicpr iester I II'CCII /llll / in het j 'Ulr eCII III,:r zo// UI"
,("',I: C'II ;11 dc: /rcrc/Cllk ;IIg.lkopd /);Igc.rcll iccllllli op
1'1',(('// " 'gdllllllig ill dc 11101/11.1 /111'; ell oklolJer.

!Iel /cllltlgm'd V;COlI;1I II'cI'I1 ill 1925 wl!c/i:rop
:CI}II1II1',( 0(1 dc plaolJ 1I',wr ",i,ir cic Frc//uc rCI'ol//
r;e ,(f! kfOO.lfCrlwfllech' Firogllc' z;c/c bl!vOI/lI. I/cl

dl/meill VIIII Vicug",' H'rl.r ill tic /2' CC//IV CCII IIfllall'
~d;jk/lci,( vrJII de out/e abdij vall Viwigllc, teil
"Iorbal;jllcllobdij gcslic/rl ill 1129 IC Uai.rllc llabij

VOICllricllIlCS. Dc klno.lIcrhm" ·c' 1'1111 Vicoiglle vocr·

:II! i ll zijll lI'a(1ellschilcl c,'11 cl'cr:wijll ell krccg loell

de IIallm ll'erkellc,ue. lil 17901 lI'cnkll de mOlll,ikell

/lil /rel ki"OJlcr I'erjllllgd Cl' II'Nd III~I dOllleill vcr·

t'ochl d,'or dc FrllllJc RC'JlII"'ie''' , Nrl dc Frcm.rc 0111·

II"c'lIIc l:II.': i.1 ''''1 l;/o" .I:,·r ('C'II /J/I;fl'II.,:ocd !~eworcl,'" .

.... _ . · .. ·· o _

,I clucr d« g;'I/{Jl/II'I'" II'('/h' door cic' rigl'lIl1l1r he 
trokken werden, log de hoerderij met haar Ollll'/II,C'

rijke Sc/IIIH'II CII .fllI lIi ll gclI . lli] het kasteel luiorden
('('11 smidse, CCII brouwerij, een wagenmakerij en
cm lntkkcri], EI'II groot deel van de bevolkini; vond
duur werk . Gedurende CCII CCI/IV werd cic /WC"C i!e
huurd door til! [amilie /111ge Uegruve, lJal'fi,ffc' De
gn,,'c werd later eigenaar. Het Iw,clgocd l'ico}:IIc
lI'II,r IOCII ,lelt, der merkwaardigste hofsteden 1'1111 IICf
Vlaumse land. lil 1868 telde het 219 /111., bezat 20
puurden 1'11 honderdtwintig koeien , Er werd jour
liiks zestienduizend goudfrank uitgegeven (1(11/ dllg.

1'11/('11 . VII" de oude gebouwen waren MCII IIog /te·
waard : 1'('11 vroegere kIlIJ('I, eCII benede..11 zua! 1'/11'

/11'1 II'(}(JII/l/li.r, CII een afzondertijk« kapel uit dl' N'
CCIIII', gebruik: als paardestul. Lala werden ch' ge
/J/JllII'CII CII 5 ha. vcrkocht aan de [umilie Valentin
Vernier uit Roubaix, NIl is de Vicognehoeve cm
vakantiehoeve geworden ouder dl! 111111111 Viconiu.

Algemene gegevens
voor de 'wandeling

/Juur:
Dezc wandeling ouml, ruslpauzen niel inhcgn:
pcn, loch wcllwee cn ecn half Ullr. Wie .IIles gron
oig wil bekijkcn (mcl bczoek aan olldcngang) kan
er gcrusl een hele vakanliedag aan bestedcn.

Wcgannwijling:
Geen eigenlijkc wcgaanwijzing, wel ecn overvloed
aan wegwijzers, straalnaamboroen en du idelij kc
oriënlal iepunIen .

"arkercn:
Dij de loegang lol de kerk van Sluivenskl'rke kunl
u zeker lil\' alllo kwijl.

Ucginl'unt:
Op het kruispunt bij de Sint-Pieterskerk van
Stuivckcns, ' volgt u de richting aangeduid door de
wegwijzer Lettenburg. Onze-Lieve-Vrouwe
hoekje; de kerk blijrt dus rechts van u en u stapt
oe Vlconinstraat op, Uijna onmiddcllljk ligt de
dorpskom van Stuivckcnskcrke achter u en u wan
dclt nu door weiland, met links oe aloude Vico
niahocvc, schuin links oe IJzertoren en Diksmulde
en alweer schuin reelus hel dorp Pcrvijze .

U slapt over de Reigersvliet. Die hecft z'n naam
niet gestolen, ongetwijfeld zuil u wel reigers ont
moeten op loek naar voedsel voor hun kroost. Ze
nesleien zich in de bomen V:II\ de Vierminhoeve.
Verderop ziet u links de rietvelden van hcr nn
tuurreservaat Vlcouia-klciputtcn. welke wc op de
terugtocht beter zullen kunnen ·bel ichtige n.,
U ziel het huisje -De Vier Wiudcn . vroeger her
berg «De Snoek•.
Hier volgt u nu de loop van de Reigersvliet. Aan
uw rechterhand hebt u een mooi uilzicht op Per
vijze (spijtig van de sturende kabels) .

Zo'n kwart iertje verder bereikt 11 een wegsplilsillg,
Hier volgt u lic' wegwi jzer naar Onze-Lieve
Vrouwehoekje (dit sluk wcg mllet u strak~ lerug·
wandelen, maar hetluunt zeker de moeite) .

U sleekt weer eens de Reigers\'liel over vi:. lIe
lIullebrug en verder bereikt u hel beschennde
oorlogslandschap mei de herdcnkingskapcl, de
overblijfselen van de stukgeschoten kerkturen
(met oriëntatictafel) en enkeIc gedenkslenen van
Belgische legcreenheden.

U keert nu terug nnar de hoofdweg tot aan de
oude smidsc, vroeger paardcnsmidse en herberg.'
Nu moct u links de betonweg op. Links krijgt u
nog een uitzicht over hel Onze·Lieve·Vrouwe·
hoekje . Schuin links liet u de toren van Diksll1ui·
de en de Iherloren. Weldra pas!öcerl u, bij de inril
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