
Historische haltes – de volledige lijst 
 

 A Historische haltes Opwijk 
 

 Begraafplaats Opwijk-centrum: monument gesneuvelden + erepark oud-

strijders + individuele graven oud-strijders  -  Ringlaan, Opwijk 

Het monument in Euville kalkzandsteen stelt een vrouwenfiguur voor met tussen 

de gespreide armen een banderol met de tekst ‘Gedenkt onze helden’. De namen 

van de 23 Opwijkse gesneuvelden zijn in de zijden gebeiteld. Het monument werd 

in de volkmond ‘De Madelon’ genoemd. 

Op de gemeentelijke begraafplaats van Opwijk-centrum zijn de eerste rijen 

graven langs weerszijden van de centrale ligging voorbehouden voor de 

oorlogsgesneuvelden en oud-strijders. Ook in familiegraven elders op de 

begraafplaats liggen nog oud-strijders.  

Er bevindt zich hier ook nog een origineel Heldenhuldekruisje WO I; het graf is 

niet geïdentificeerd. 

 Sint-Pauluszaal  -  Processiestraat, Opwijk 

Toen in september-oktober 1914 en in de laatste oorlogsmaanden van 1918 

duizenden mensen vluchtten voor het krijgsgeweld, vonden honderden een 

onderkomen in Opwijk. Velen werden geherbergd in de Sint-Pauluszaal. De zaal 

werd herschapen in een bestendig nachtasiel. Er werd zelfs in de zaal les gegeven 

aan de kinderen van de vluchtelingen. 

 De Waag  -  Kattestraat 27, Opwijk 

Tijdens WO I was in de (oude) Waag het plaatselijk Hulp- en Voedselcomité (het 

'Komiteit') gevestigd (administratie, stapelplaats en uitreiking van de goederen 

aan de noodhebbende bevolking). Ook het Opwijks Sint-Vincentiusgenootschap, 

dat enorm veel hulp leverde aan de noodlijdende bevolking, had er haar stek. 

 Pensionaat/kostschool van de familie Lindemans  -  

Schoolstraat, Opwijk 

Vanaf half augustus 1914 wordt het pensionaat ingericht als lazaret 

en later als toevluchtsoord voor vluchtelingen, gekwetsten en zelfs vee. 

Het externaat is even terug open geweest in januari 1915 maar op 31 

juli volledig door het Duitse leger bezet. Naar het einde van de oorlog 

toe, op 22 oktober 1918, is de cartografische dienst van het Duitse 

leger er gevestigd. 

 Herinneringskruis of “ongelukskruis”  -  Steenweg op Vilvoorde 

(kant Mansteen) tegenover hopveld, Opwijk 

Frans De Keersmaecker woonde op ’t Eeksken. Achter zijn huis lagen 

de voorposten van de Belgen, een kleine patrouille jagers. Vanaf daar schoten zij 

op een naderend Duits bataljon en troffen zo één soldaat. De Duitsers hebben 

wellicht de patrouilleurs niet gezien en dachten dat Frans geschoten had. De 

Duitsers haalden de verschrikte bewoners uit hun huizen en staken een 10-tal 

huizen van het gehucht Eeksken in brand. De 52 mannen van ’t Eeksken, 

waaronder ook Frans, werden dan richting Mansteen geleid tot op de plaats waar 

Frans De Keersmaecker op 26 september 1914 werd neergeschoten. Het 

herinneringskruis gedenkt dit onschuldig slachtoffer. 



 Station Opwijk  -  Stationsstraat 64, Opwijk 

In dit station, gelegen op het kruispunt van twee 

spoorwegen, passeerden tal van treinen met soldaten 

en legermateriaal, van beide kampen, en met 

vluchtelingen en geëvacueerden. In september 1914 

was de omgeving van het station (en spoorlijn) het 

toneel van gevechten tussen Belgische en Duitse 

troepen. 

Het station bezat de enige telegraaf in de gemeente. 

In de periode van militaire activiteiten werd deze 

dan ook veelvuldig gebruikt door de legerdiensten en ten behoeve van de burgers. 

 Hulst bosje  -  Hulst, Opwijk 

Op 23 februari 1919 kwamen enkele jongens van Droeshout en Hulst terug van 

de zondagsschool. Achtergelaten Duitse munitie trok de aandacht van de 

kinderen. Na een hevige knal bleek dat de 12-jarige Frans Buyl een duim kwijt 

was. Zijn vrienden Karel Robberecht, August De Ridder, Louis Van Handenhoven 

en August Verdoodt overleefden het helaas niet. 

 Villa Wijnants of ’t Kasteeltje  -  Ringlaan/Marktstraat 5 (nu restaurant), 

Opwijk 

De voormalige villa werd in 1909 in gebruik genomen door notaris Fernand 

Wijnants. Onder WO I was het de verblijfplaats van de Duitse officieren in 

Opwijk, met onder meer diverse braspartijen en zelfs een gevecht op het einde 

van de oorlog. 

 Sint-Pauluskerk Opwijk  -  Singel 1, Opwijk 

Op de zuidzijde van de noordwest vieringkolom van de kerk werd in 1919 een 

gedenkplaat in brons geplaatst ter nagedachtenis van 14 parochianen die door 

het oorlogsgeweld omkwamen. 

 

B Historische haltes Asse 
 Oorlogsmonument Asse  -  Gemeenteplein, Asse 

Dit monument herdenkt de inwoners van Asse die zijn omgekomen in WO I en II. 

 Station  -  Stationsstraat 91, Asse 

Op 12 november 1918 staken enkele misnoegde Duitse soldaten, teleurgesteld 

over de nederlaag, een munitiewagon in het station van Asse in brand. 

Uiteindelijk zouden er acht ontploffen. 

 Huis van Godfried Kurth  -  Stationsstraat 70 (nu Arch’educ) 

De poort van het huis was helemaal ingedeukt door de explosie in het station. 

 Oud Gasthuis + monument ‘Aan onze helden’  -  

Gemeenteplein 26, Asse 

Door de explosie in het station, is de bepleistering van de 

gevel op de binnenkoer er afgevallen en is een mooie gevel 

vrijgekomen. 

Gedenkteken voor de gesneuvelden van beide 

Wereldoorlogen, gelegen aan de oostzijde van het plein, ter 

hoogte van het Oud Gasthuis en ingehuldigd op 29 mei 

1921. 

 Kerktoren Asse (Sint-Martinuskerk)  -  Kerkplein, Asse 



Van op het kasteel van Wemmel hadden de Duisters ‘seinen’ gezien. De Duitse 

generaal zei dat alle kerktorens naar beneden moesten omdat hij niet wist van op 

welke toren was ‘geseind’. Een ontploffing op de kerktoren kon op het nippertje 

worden vermeden: pastoordeken Frans Leyten kon de Duitse commandant ervan 

overtuigen dat het de maneschijn was. 

 Klooster Walfergem  -  Brusselsesteenweg 127, Asse 

Pater Van Riel heeft het klooster in Walfergem 

opengesteld voor mensen die het oorlogsgeweld 

ontvluchtten. Toen Dendermonde in september 1914 door 

bombardementen en brand bijna helemaal verwoest werd, 

vonden tientallen Dendermondenaars onderdak in het 

klooster. Op 11 juni 1917 ving de school in één van haar 

vleugels achttien bannelingen uit het ontruimde Wervik-

Menen op. Gastvrijheid of inkwartiering voor het Duitse leger heeft Pater Paul 

Van Riel nooit toegestaan.  

In het schooljaar 1917-1918 werd de school gesloten. 

 

C Historische haltes Kapelle-op-den-Bos 
 OSB-huis (Oeuvre Suisse Belge)  -  Mechelseweg / Wipstraat / 

Schoolstraat, Kapelle-op-den-Bos 

De reconstructie in Kapelle-op-den-Bos diende als prototype 

voor alle Duitse wederopbouwinitiatieven. Kapelle-op-den-Bos 

moest het uithangbord worden van de Duitse intenties en haar 

centrale ligging tov Vlaams-Brabant en Antwerpen was 

daarbij een voordeel. De nog overgebleven woningen hebben 

enkele typische kenmerken zoals bvb. rondboogdeur en 

muurankers. Tijdens WO II werden bij Duitse luchtaanvallen 

op de brug over het Zeekanaal verschillende ‘Duitse huizen’ 

aan de kanaaloever getroffen en nadien verder afgebroken. 

 Scheve brug  -  Londerzeelseweg / Brugstraat, Ramsdonk 

Op 31 augustus 1914 werd in Ramsdonk een brug vernield. Het betreft een brug 

onder spoorlijn 61 – Leireken – die in de volksmond ‘de scheve brug’ werd 

genoemd. Ze was gelegen tussen de tunnel onder het spoor en de Brugstraat. Ze 

werd opgeblazen maar het is niet duidelijk of de Duitsers of de Belgen hiervoor 

verantwoordelijk waren. De Duitsers hebben wel de brug hersteld met eikenhout 

uit het bos van Baron de Meester. Toen de spoorlijn eind 1951 werd afgebroken, 

werd de brug meteen ook gedicht. 

 Den Hespenbos (achter de spoorwegberm)  -  Hogerheistraat, Ramsdonk 

Aan de spoorwegberm langs de kant van Nieuwenrode zaten zo’n 2000 Duitse 

soldaten verscholen. Door hun talrijke verkenningen wisten de Duitsers dat er 

een aanzienlijke Belgische troepenmacht gevestigd was langs de spoorlijn 

Kapelle-op-den-Bos – Londerzeel – Dendermonde. Aan Duitse zijde werd 

gevreesd dat een nieuwe Belgische uitval de isolatie van Antwerpen zou kunnen 

doorbreken. De vijand besloot de druk te verhogen door verder op te rukken in 

een breed front, o.a. richting Kapelle-op-den-Bos. Daar stuitten ze op zwaar 

verzet van de Belgische voorposten. Ze leden grote verliezen ter hoogte van de 

spoorwegberm. 

 



D Historische haltes Eppegem (Zemst) 
 Militair kerkhof  -  Brusselsesteenweg, Eppegem 

Van het oorspronkelijk kerkhof is maar heel weinig meer te zien. In WO II 

werden de Duitse graven naar Duitsland overgebracht. Daarna werd het een 

Belgische begraafplaats.  

Zijn omgekomen tijdens de Uitval van Antwerpen van 24 tot 26/08/1914 – 227 

doden, 46 ervan zijn niet geïdentificeerd. 

 Oorlogsmonument  -  Zenneweg, Eppegem 

Dit monument herdenkt de inwoners van Eppegem die zijn omgekomen in de 

Eerste en Tweede Wereldoorlog. 

 Eerste OSB-huis in België 1917  -  Brusselsesteenweg, tegenover Stijn 

Streuvelslaan (andere hoek bakkerij Perremans), Eppegem 

OSB-huizen waren de paradepaardjes van de wederopbouw. In 1917 werd het 

huis van bakker Janssens uit Eppegem met veel luister ingewijd. Het huis bleef 

zijn karakter behouden. 

 Duitse heropbouw Noodwoning  -  Begijnhofstraat en Schoondonkstraat 5, 

Eppegem 

Vanaf 1915 hadden de Duitsers plannen klaar om de wederopbouw op te starten. 

De frontlinie van augustus-september 1914 kwam daarvoor in aanmerking. De 

nieuwe huizen verschilden erg van de traditionele huizen. In Eppegem werden 

een 20-tal Duitse huizen gebouwd. 

Achterin gelegen houten noodwoning, opgetrokken na 1917 met steun van het 

Albertfonds, ter vervanging van een afgebrande hoeve. 

 Hoeve Piekaerts (wederopbouw)  -  Rekelstraat 

37, Eppegem 

In de nazomer van 1914 volledig verwoest werd ze circa 

1918 heropgebouwd en dit, naar verluidt met financiële 

steun van het Oeuvre Suisse Belge. De meestal 

gebruikelijke gedenksteen met adelaar en wapenschild 

in de straatgevel ontbreekt. 

 

E Historische haltes Peutie (Vilvoorde) 
 Begraafplaats  -  Schuifelaarstraat, Peutie 

Langsheen de linkermuur bevindt zich het massagraf van 

6 oorlogsslachtoffers (Beullens, Van Messem, De Wit, 

Alcide, De Greef en Van Oppens) die in Peutie op 25 

augustus 1914 werden gefusilleerd door de Duitsers. De 

Duitsers hadden hen in Zemst aangehouden en als levend 

schild meegevoerd richting Brussel. Aan de kerk van 

Peutie werden ze doodgeschoten. Aan het massagraf op de 

begraafplaats werd nadien een gedenkplaat en een kruis 

van imitatierots opgericht. Daarnaast werd een gedenkplaat aangebracht met de 

namen van de dorpsgenoten, gedood tijdens WO I. 

 Kerk Peutie  -  Kerkstraat, Peutie 

Tegen de kerkmuur werden 6 personen gefusilleerd. 

 Gedenkteken  -  Kerkstraat, Peutie 

Op 25 mei 1952 werd een gedenkteken voor de gesneuvelden van beide 

wereldoorlogen onthuld in de Vredestraat van Peutie, opgedragen “aan onze 



helden”: de soldaten Boterdael, Haemels, Marcelis, Paeps, Peeters, Turcksin en 

Waumans, de burgers Schoetens en Stroobants, allen gestorven tijdens WO I, en 

soldaat Van Rillaer en burgers De Becker en Vanden Broeck, gestorven tijdens 

WO II. 

 

Affligem 
(1) Domein Verbruggen  -  Oude Romeinsebaan / Brusselbaan 2, Affligem 

In het najaar van 1914 hadden de door onze bevolking gevreesde Ulanen de 

bedoeling om hun residentie te vestigen in de Abdij van Affligem. De abt 

weigerde hen te logeren met als reden dat Affligem buiten het Etappegebied (zie 
verder) lag. Een schriftelijk bevel van de Gouverneur was nodig om hen dat 

duidelijk te maken. De officieren van de grenspatroelje zochten dan maar een 

onderkomen in het kasteel van de gebroeders Verbruggen en werd aldus de abdij 

met rust gelaten. 

 

(2) Etappegebied  -  Grens met Oost-Vlaanderen 

Bij het begin van de Duitse bezetting werd ons land ingedeeld in drie zones: 

Spergebied, Etappegebied en de rest van het land (onder Generaal 

Gouvernement). Heel Oost-Vlaanderen behoorde tot het Etappegebied, waar de 

Duitse soldaten kwamen inkwartieren (d.i. militairen bij burgers inlegeren of 
huisvesten) na aan het front te zijn afgelost. Het Etappegebied had een 

kunstmatige maar grondig bewaakte grens die het overbrengen van goederen en 

levensmiddelen zeker bemoeilijkte, niet alleen vanuit het Etappegebied maar ook 

vanuit gemeenten als Affligem, Opwijk, Merchtem en Londerzeel die tot het 

Generaal Gouvernement behoorden. 

 

(3) Sint-Michielskerk Hekelgem  -  Kerkstraat, Affligem 

Bij de verbouwingen van de kerk tussen 1917 en 1919, werden 

obussen (d.i. bommen) als steunpilaren voor de altaren gebruikt. 

 
Een ulaan is een Duitse lansier. Het begrip is afkomstig uit het Poolse en 
Russische leger. Ulanen zijn snelle verkenningstroepen te paard en waren 
daarom lichtgewapend. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog werden zij 
ingezet om als voorhoede voor het Duitse leger op te treden. Tussen 1914 en 1918 
telde het Duitse leger 26 regimenten ulanen als afzonderlijke strijdmachten 
maar de meeste wel als onderdeel van een infanteriedivisie. Hun opdracht was 
het verzamelen van informatie en het uitvoeren van bliksemacties. Ze stonden 
tot bij de Duitse inval in 1940 nog steeds synoniem voor alles wat met oorlogsmisdaden te maken 
had. 

 
 

Asse 
(5) Sint-Stefanuskerk / kerktoren  -  Dorp, Mollem 

De kerktorens van Mollem, Mazenzele en Baardegem werden tijdens WO I 

gedynamiteerd. Pastoor De Munter werd alleen opgesloten in zijn kerk in Mollem 

om te voorkomen dat de bevolking zou ingrijpen. Kort nadat de torenspits naar 

beneden viel, werd hij weer vrijgelaten. 

 



(9) Veld in de Rotten / “Onze-Lieve-Vrouw-van-de-vloekers”  -  tussen Krokegem 

en Mazenzele 

Op 17 september 1914 werden vier burgers uit Buggenhout, onder beschuldiging 

op de Duitsers te hebben geschoten, gevangen genomen, naar Asse geleid en in 

dit veld gefusilleerd. Deze burgers waren Leopold De Batselier, Pieter Joseph 

Meert, Camille Moens en Pieter Jan Van Ransbeeck. 

 

(10) Monument Mollem  -  Beneden Vrijlegem, Mollem 

Dit monument herdenkt acht kinderen die hier op 12 november 1918 werden 

gedood door een explosie. De kinderen speelden met een obus die ontplofte. 

 

(12) Windmolen van Ter Heide  -  Neerheide 21, Asse 

De Duitsers beschouwden de windmolens als uitkijkposten en vermoedden dat 

met de wieken tekens werden gegeven. De wieken moesten worden verwijderd 

omdat van daar seinen waren gegeven naar de molen van Boekhoutberg in 

Hekelgem die dan op zijn beurt verder zou doorgeven. Gerucht of feit, wie zal het 

zeggen? 

 

(13) Oorlogsmonument Relegem  -  Dorpsstraat, Relegem 

Dit monument herdenkt de inwoners van Relegem die zijn omgekomen of vermist 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

 

 

Grimbergen 
(15) OSB-huizen  -  Kruisstraat, Humbeek + 

Wolvertemsesteenweg, Grimbergen 

Een paar mooie woningen die na de oorlog met de hulp 

van het Oeuvre Suisse Belge (OSB) zijn opgericht. Ze zijn 

goed te herkennen aan een gevelsteen met de afkorting 

van de naam van die hulpverlenende instantie, die zich in 

Brussel had gevestigd. 

 

(17) Brug Humbeek  -  tussen Kanaalstraat en Kerkstraat, Humbeek 

Tijdens WO I werd de brug te Humbeek vernietigd door het Belgische leger 

tijdens hun aftocht. De Duitsers konden ze snel herstellen. 

 

(18) Sint-Rumolduskerk  -  Dorpstraat, Humbeek 

Het oorspronkelijk Romaanse kerkje werd door de Duitse troepen op 

13 september 1914, samen met een 30-tal huizen, afgebrand. 

 

(19) Kerk, kasteel Ten Doorn en 32 woningen in Beigem  -  

Coppendries, Beigem 

In een Duitse vergeldingsactie is de Coppendries in 1914 helemaal 

met de grond gelijk gemaakt. Vergelding omdat een paar van het 

front teruggekeerde Belgische soldaten domweg het vuur op de 

Duitse bezetters had geopend.  

De Duitsers hebben in de nadagen van de oorlog in 1918 een merkwaardige 

inspanning geleverd om de oorlogsschade te herstellen, ook in de Coppendries. 



 

(20) Monument Korporaal Trèsignies / Verbrande brug  -  Verbrande Brug, 

Grimbergen 

Soldaat Trèsignies meldde zich als vrijwilliger om het kanaal over te zwemmen 

en de brug naar beneden te draaien zodat zijn peloton kon oversteken. Op het 

moment dat hij het mechanisme van de brug in werking stelde, werd hij dodelijk 

getroffen. Hij kreeg de graad van korporaal. Het monument aan de Verbrande 

Brug, met een tekst van Koning Albert I, herinnert aan deze heldendaad. 

 

(21) Kerkhof Verbrande Brug  -  Verbrande Brugsesteenweg, Grimbergen 

Militaire begraafplaats aan de kerk Verbrande Brug. 

 

(22) Oude tramstatie Humbeek  -  Kerkstraat, Humbeek 

Aangezien de kerk van Humbeek was afgebrand, deed het oude tramstation 

dienst als noodkerk. 

 

 

Londerzeel 
(26) Villa Cara  -  Kasteelstraat 7, Londerzeel 

Op dit buitengoed woonde Joanna Caroline Charlotte Orianne. Ze was de 

ongetrouwde dochter van een rijkswachtofficier die na de dood van haar ouders 

op Villa Cara is blijven wonen. Ze bezoekt het slagveld van Neeravert en ziet de 

gruwelijke gevolgen van die slag van 28 en 29 september 1914. Het beweegt haar 

ertoe om alle gesneuvelden, waarvan zo velen anoniem bleven, een waardig 

soldatengraf te geven. 

Samen met vier kompanen doorzoekt ze dagenlang het slagveld ter hoogte van de 

Neeravert (vandaag het stuk tussen Londerzeel, St.-Jozef en de A12). Joanna 

graaft de lijken op, wast ze en probeert ze te identificeren. In een houten kist 

krijgen ze een laatste rustplaats in de pastorijtuin van Londerzeel St.-Jozef. 

waar ze door onderpastoor Jan Hammenecker herbegraven werden. 

Juffer Orianne beperkt zich trouwens niet tot Londerzeel. Ook op andere 

slagvelden zoekt ze naar gesneuvelde Belgische militairen. 

 

(27) Monument Blauwenhoek  -  Kruispunt Blauwenhoek-

Ursene, Londerzeel 

Bij de Slag van Londerzeel of de Slag van Neeravert op 29 

september 1914 sneuvelden aan Belgische zijde drie 

officieren en 127 soldaten. Als eerbetuiging aan de gevallen 

soldaten liet Juffrouw J. Orianne uit Londerzeel op 29 

september 1919 - naar aanleiding van de vijfde verjaardag 

van de slag - een monument oprichten op het kruispunt 

Blauwenhoek-Ursene. Het werk is van architect Diongre. 

 

(28) Klooster Virgo Sapiens  -  Heldenplein 6, Londerzeel 

Dit werd ingericht als lazaret (d.i. veldhospitaal), waar de gewonden verzorgd 

werden. 

 

(29) Monument Neeravert  -  Neeravert 2, Londerzeel Sint-Jozef 



Juffrouw J. Orianne liet na het monument op de Blauwenhoek dit tweede 

monument oprichten om het 12de Linie te gedenken. Ze deed dit op 1 oktober 

1919. Het werd geplaatst op Neeravert, op de plaats waar de pelotons van 

Onderluitenant Van Calck (in de gevechten op deze plaats gedood) en Adjudant 

Wouters (hier zwaar gewond) in stelling lagen.  

De oorspronkelijk eentalig Franse tekst werd in 1985 vervangen door een 

Nederlandstalige tekst op een nieuw monument. 

 

 

Machelen 
(30) Monument onbekende soldaat  -  De Neufforgeplein, Machelen 

Een oorlogsmonument om de gevallen soldaten in beide wereldoorlogen te 

herdenken. In 2012 kreeg het monument nog een opknapbeurt. 

 

 

Meise 
(31) Koutermonument Imde  -  Kouterbaan, Meise 

Dit monument dateert uit 1920. Op 24 augustus 1914 werd de ‘Slag 

van Imde’ uitgevochten tussen Duitse en Belgische troepen waarbij 

85 Belgische militairen sneuvelden. 

 

(32) De trunk  -  Kruispunt Strombeek-Beverselaan, Sint-

Martinusbaan en Tronkstraat, Meise 

De trunk bevindt zich op het kruispunt van de Strombeeek-Beverselaan, 

Tronkstraat en de Sint-Martinusbaan. Op deze plaats werd op 20 augustus 1914 

Ulaan Prinz Wilhelm zu Schoenaich-Carolath van het 3de regiment Ulanen, 

beschoten door een Belgische soldaat. De soldaat zat verscholen achter een hoop 

kasseistenen (stenen voor de heraanleg van de Nieuwelaan). Een zekere 

Gillisjans heeft de Ulaan in een kruiwagen gelegd en naar de Sint-Maartenschool 

gebracht.  

De trunk is eigenlijk een linde, een oude bidplaats. Hier stopten de karren die de 

afgestorvenen van Sint-Brixius-Rode naar de kerk van Meise brachten. Aan de 

trunk werd een kapelletje gehangen en herinnert een gedenkplaat aan het 

gebeuren destijds. 

 

(33) Nationale Plantentuin Meise  -  Nieuwelaan 38, Meise 

Toen de Duitsers Meise binnenkwamen, wilden ze graag 

verblijven in het kasteel van Bouchout. Maar dat was de 

woning van Keizerin Charlotte en werd dan ook beschouwd als 

Oostenrijks grondgebied (aangegeven door een plaat 

vastgemaakt aan het hek van het domein). Een voordeel voor 

de mensen van Meise: tijdens de oorlog zochten en vonden ze 

daar bescherming. 

 

(34) Sint-Maartenschool  -  Limbosweg 13, Meise 

Omdat de Duitsers geen toegang kregen tot het domein van Bouchout, werd de 

Sint-Maartenschool ingericht als veldhospitaal. Uhlaan Prinz Wilhelm zu 

Schoenaich-Carolath (zie hoger) werd er nog verzorgd maar overleed kort nadien. 



Toch heeft hij nog kunnen verklaren dat de schutter een Belgische soldaat was. 

Gelukkig voor de inwoners van Meise: indien een burger hem had beschoten, 

hadden de Duitsers wellicht het hele dorp platgebrand. 

 

 

Merchtem 
(35) Monument oud-strijders  -  Krekelendries 2, Merchtem 

Dit monument herdenkt de inwoners van Merchtem die zijn omgekomen in de 

Eerste en Tweede Wereldoorlog. 

 

(36) Koutermolen  -  Kouter 75, Merchtem 

De molen werd op 10 september 1914 in brand gestoken door de Belgische 

soldaten bij de inval van de Duitsers. Sindsdien mist de molen zijn 

wiekenkruis. 

 

(37) Monument Peizegem (tgo Koutermolen)  -  Kouter 75, Merchtem 

Op 1 september 1914 sneuvelde aan de Koutermolen in Peizegem de 17-

jarige Alfred Savoie uit Aarlen. Hij maakte deel uit van het 2de regiment Jagers 

te Paard dat een aanval inzette om het gebied rond de Koutermolen in Peizegem 

op de vijand te heroveren. 

 

 

Opwijk 
(43) Klooster en rectorswoning van de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo  -  

Kloosterstraat 48-50, Opwijk 

In 1914 werden de schoollokalen door de Zusters ingericht als lazaret en werden 

er 80 bedden beschikbaar gesteld om voornamelijk vluchtelingen te verplegen.  

Opwijk zelf werd gelukkig niet in de oorlogsgevechten betrokken: de gemeente en 

ook het klooster van de Zusters bleef van grote rampen gevrijwaard. Pas in 

oktober 1918 kregen ze last met de vijandelijke bezetters. De Duitse troepen 

namen eerst de Zustersschool in beslag en richtten er een reusachtige 

veldbakkerij in. Later werd bijna het hele klooster bezet, een echt militair 

kampement. Deze ‘bezetting’ duurde nog tot 14 november ; pas dan mochten de 

Zusters eindelijk de Vaderlandse vlag hijsen. 

 

 

Vilvoorde 
(48) Stedelijke Begraafplaats  -  Mechelsesteenweg 263, Vilvoorde 

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen (beeldhouwer 

Bouhon). Op deze begraafplaaats bevindt zich een perk van de oud-strijders met 

uniforme grafstenen en een fragment van het Monument voor de Gesneuvelden 

van Wereldoorlog I, dat ontworpen werd door architect J. Waroquiers en 

gebeeldhouwd door A. Bouhon. 

 

(49) Monument der Gesneuvelden Houtem  -  

Haesendonckstraat, Houtem 

Het monument in Houtem werd opgericht op initiatief van 

een lokaal comité met subsidie van de gemeente. De 



gemeente had positief geantwoord op de vraag van september 1919 van dit 

comité tot oprichting van een monument, maar omdat er op dat ogenblik al een 

groot monument gepland was in het centrum voor alle Vilvoordenaars – dus ook 

voor de oorlogsslachtoffers in Houtem – mocht het monument in Houtem slechts 

een ‘secundair belang’ hebben. Het bescheiden ontwerp van de Vilvoordse 

grafmaker Hypersiel, een arduinen obelisk met lauwerkrans en opschrift “Pro 

Patria” wordt toegelaten in november 1919. De inhuldiging ervan vond plaats op 

zondag 29 augustus 1920. Het monument stond oorspronkelijk op de hoek van de 

Kluitingsstraat en de Damstraat, maar omwille van verkeersproblemen werd het 

verplaatst naar het plein vóór de kerk. Omdat de namen van de 

oorlogsslachtoffers geen prominente plaats zouden krijgen, zijn ze aan 

weerszijden van het monument in het arduin gekapt: links de gesneuvelde 

soldaten uit Houtem (zowel van WO I als WO II) en rechts de burgerlijke 

slachtoffers. Het opschrift op de voorzijde werd bij het begin van WO II op bevel 

van de Duitsers verwijderd, maar werd na de oorlog opnieuw hersteld. 

 

(50) Domein Drie Fonteinen  -  Beneluxlaan, Vilvoorde 

Verblijfplaats van Moritz von Bissing (gouverneur-generaal van het 

Okkupationsgebied, te vergelijken met koning Albert I). De gebouwen in het 

domein zouden model gestaan hebben voor de Duitse architecten bij hun 

projecten voor de wederopbouw. 

 

(51) Monument Koningslo  -  Rotonde Veldstraat/Steenstraat, Koningslo 

Een monument voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen: een obelisk met 

zwaard en bekroond met een soldatenhelm. Het monument werd in 1935 (of 

eerder) opgericht. De opschriften zijn met metalen letters aangebracht (waarvan 

een aantal ontbreken): “Koningsloo / aan zyne / gesneuvelden / 1914-1918 / E. 

Borgilion / E. Van Campenhout / G. Vanderbeeten / J. Van Heymbeeck / 1940-

1945 / Ch. Beosier / R. Saey / Th. Uyttendaele”. 

 

 

 


