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W O O R D V O O R A F . 

Nu de eerste winterstormen de laatst~ herfstbla 

deren hebben weggeveegd, is het goed even achterop 

te kijken en na te gaan hoe onze Heemkring heeft 

gewerkt tijdens de voorbije maanden . 

Eerst was er de jaarlijkse novembertentoonstelling 

onder het motto" Hard labeur, landbouw in 't Schor

re''. Meer dan 100 voorwerpen uit de landbouwwere ld 

werden er samengebracht en ondanks het feit dat 

deze expositie maar twee dagen open was, mochten wij 

1000 bezoekers verwelkomen. 

Even traditioneel was onze" Zieltjesavond "waar 

weer eens voor honderd frank pannekoeken en koffie 

naar hartelust kon verkregen worden. De belangst el

ling voor deze gebeurtenis ver loopt opnieuw in 

stijgende lijn. 

Sinds enkele j aren is het de gewoonte in december 

een voordracht te organiseren . Dit jaar hadden ~ij 

de heer Mark Juncker die ons kwam spreken over 

de Atlantische Muur , de be l angstelling voor dit 

onderwerp was zeer groot 

Er rest mij ni ets anders dan U van harte een Zal ig 

Kerstfeest en ge lukkig Nieuwjaar toe te wensen. 

Paul Vandewa ll e 

Voorzitter. 



Heemkring 't Schorre v.z.w . 
Lid van de Kulturele Raad van Oostende 
en van het Westvlaams Verbond van Kringen 
voor Heemkunde. 

OVER DE SPOORBEDDING OOSTENDE - TORHOUT 

De provinciale stuurgroep kwam bijeen op 30 sep
t ember 1986. Volgende mogelijke functies kunnen 

worden toegekend aan de berm: ecologische-, re
creatieve- en landschappelijke functies. 
Wat opvalt zijn de uiteenlopende opties van de ver
schillende gemeenten. Wat betreft het Oostendse 
deel ligt volgens de bestemming van het gewestplan: 

- een gedeelte in het ontginningsgebied met nabe
stemming als parkgebied. 

- een gedeelte in het landschappelijk waardevol 
parkgebied. 
een gedeelte in het natuurreservaatgebied II De 

Kreken 11
, waarvan de situatie werd bevestigd 

door het rangschikkingsbesluit van 02.10. 85. 

Uit diverse voorstellen aan de werkgroep I mens en 
leefmilieu ' van de Kulturele Raad kwamen volgende 
opties naar voor: 

- maximaal behoud van de aanwezige natuurli jk 
waardevolle elementen en aspecten (flora ,fauna) . 

- de recreatie hiervan afhankelijk maken. Zeker geen 
al te actieve recreatie: wandelen, fietsen of 



ruiterij op de bestaande weinig drukke wegen , even
tueel aangevuld met beperkte doorsteken 

-bijkomende aanplantingen zijn overbodig, behalve 
daar waar, in functie van een doelmatig beheer, 
zich een beschermende aanplanting opdringt. 

De Kulturele Raad zal zich beperken tot een advies 
omtrent het Oostendse gedeelte van de vroegere 
spoorwegberm. 

Uit Mededelingen K.R. 13° jrg nr 9 en nr 10. 

Muziek is voor geest en hart 
het mooiste geschenk 
aan mensen gegeven ••• 
Lawaai is het gehuil 
van de leegte. 

Bond zonder Naam 27° jrg. nr 7. 

De Heemkring houdt elke tweede zondag van de maand 
een open deur in 't klein zaaltje van Gasthof Vos
senhol, telkens van 10u30 tot 12u30. 

Wij hopen U dan telkens een mini-thematentoonstel
ling aan te bieden. 

11 JANUARI Kantklos: de hobby van mijn vrouw. 
8 FEBRUARI ' 87: De Geschiedenis van de post 

door Dhr . L. Bundervoet. 



8 MAART ' 87: Schoenmakers-alaam door 
Dhr. R. Helsmoortel. 

U bent er van harte welkom! 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Nog gelezen over de spoorlijn Oostende - Torhout. 

= De II Compagnie du Chemin de fer d' Os tende à 
Armentieres" opende de lijn Oostende-Torhout 

in 1868. 
Bij de oprichting van de" Société Général d' 
Exploitation des Chemin de fer 11 in 1877, werd 
de lijn Oostende - Torhout verpacht door de 
vroeger uitbatende maatschappij . Toen die maat
echter in 1877 in faling ging, nam de Belgische 
staat de lijn over in exploitatie vanaf 1 janu
ari 1878. 

Bron: De Tram maakte de kust 
door Dhr. R. Van Craeynest . 

= De 2~ km lange lijn Oostende - Torhout werd op 
1 april 1868 door de Bel gische staat in ge
bruik genomen. Het treinverkeer werd vanaf 1963 
door autobussen vervang~n. De dynamische groep 
B.V.S . ( Belgische vrienden van het Spoor) had 
een tijdlang overwogen er een museumlijn in te 
richten. Allerhande gebeurtenissen hebben dit 
project doen stranden. 

Bron: Oostende, Kruispunt van Europa 

G. Feron - N.M.B.S. 
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PERSONALIA 

= Wij melden U met droefheid het overlijden van 
de heer Cyriel Van Mele, gepensioneerd wacht
meester 1° Klas bij de Rijkswacht en lid van 
onze vereniging. 

= Wij bieden onze innige deelneming aan de heer 
Maurits Vanvyane, trouw lid van de beemkring, 
bij het overlijden van zijn echtgenote, Mevr. 
Angèle Janssens. 

= Onze gelukwensen aan Dhr . Lucien Bundervoet , 
bestuurslid van onze kring, voor zijn unieke · 
filatelistische tentoonstelling: 

"Met de post Europa rond 11 

Het was waarlijk een prachtig overzicht van de 
geschiedenis van de postverdeling. 

Het lidgeld blijft onveranderd op 250 fr per 
jaar. Door Uw lidmaatschap ondersteunt U de 
bloeiende acti viteit van Uw Heemkring. Wij 
danken U hiervoor bij voorbaat van harte ! 

U kunt lid worden: 
- via bijgevoegd overschrijvingsformulier. 
- in Gasthof 't Vossenhol te Stene- dorp . 
- of bij een bestuurslid . 
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DEMISTIFICATIE VAN DE ATLANTISCHE MUUR. 

Dit was de titel van een boeiende voordracht, 

georganiseerd door de heernkring op 19 december 

ll. De spreker, de heer Marc Juncker, bezorgde 

ons tevens een beknopte synthese van deze 

voordracht, alsook enkele i ntressante beelden 

ter publicatie, waarvoor onze hartelijke dank. 

Een En gelse boston die in april 1942 i n 't 
Schorre een noodlanding uitvoerde. Luftwaffe
en Wehrrnachtsoldaten poseren voor een kiekje. 
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Duitse soldaten werken aan de Atlantische muur nabij het Fort Napoleon . 



+ Een slachtoffer van de bat terijen van Stene en dE 
Gistelse steenweg : op 10 juli 1941 crashte deze 
Avro Manchester tussen Oudenbur g en Gistel. 

3 october 1941 : b ommen valle n bij Bredene - Sas . 
Oostende werd er permanent aan herinner d dat de 
oorlog niet afg elopen was . ~ 
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DE VESTING ' EUROPA' 

IN EEN NIEUW DAGLICHT GESTELD. 

Wie kent er niet de donkere massa ' a die hier en 

daar op onze vakantiestranden staan? De natuur 

heeft 7,e Geërfd en noodgedwongen i eadoptecrd , een 

vreemde vereniging tussen grijs beton en lanc 

helmgras. Naarmate de tijd verstrijkt worden ze 

meer en meer onopvallender, alsof ze willen doen 

vergeten dat ze niet aan de verwachtingen van hun 

bouwmeesters voldaan hebben ••• Hun aanwezigheid , 

s amen met de vele kraters en verbleekte muurschil

derijen zijn echter g etuigen van een waanzinni ~e 

d r oom , van vernieling, maar ook van verrassende 
creativiteit . 

Om de geest van de ' Atlantikwall' te vatten , moe 

ten we terugkeren naar de periode van de eerste 

wereldbrand. Toen bleek dat de k~izerlijke troe

pen Frankrijk en Engeland niet op de knieën zou

den krij 3en met conventionele methodes ( l ees : 

kanonnenvl ees), keken de Duitse strategen uit 

naar de psychologische oorlogsvoering . Door mid

del van een onbeperkte duikbotenoorlog zou de 

ring rond En geland steeds nauwer aangetrokken wor

den met uithongerin~ en economische verlamming 

tot g evolg . Deze duikboten opereerd en vanuit Oost

ende en Zeebrugge . Het zal iedere lezer duideli~k 



zijn dat de Engelse marine zich niet zou laten 
> 

vermurwen en pogingen zou ondernemen om dit ve-
nijn in het nest uit te roeien. Om excursies van 
deze aard te vermijden plantten de Duitsers de 
eerste kustbatterijen aan onze kust. 
Deze batterijen kregen ronkende namen mee zoals 
Breslau, Aachen, Hindenburg ••• en waren voor hun 
tijd zeer modern. Zij waren opgesteld in betonnen 
kuipen, werden elektrisch aangedreven en hadden 
een schootsveld van 360°, een luxe die hun broers 
in 1944 niet zouden genieten. Een van de krachtig~·· 
ste batterijen was het ' Von Tirpitz ' - complex. 
Zijn vier kanonnen van 280 mm stonden opgesteld 
waar zich nu de batterijstraat bevindt. Om de 
opening van de batterij te vieren werd de kerk

toren van Nieuwpoort energiek onder vuur genomen 
en de Belgen aan de 'overkant' waren meteen gewaar
schuwd dat het menens zou worden. De Duitse super
ioriteit in vuurkracht werd nogmaals aangetoond 
toen twee Britse monitirs (drijvende forten met 
één zware vuurmond) dwars door de vissershaven 
van De Panne beschoten werden. De eerste poging 
om de hevan van .Zeebrugge te blokkeren liep uit 
op een zwaar fiasco: de wind blies het beschermend 
rookgordijn uiteen en de zware kustbatterijen 
brachten beide blokadeschepen tot zinken. De ope •

ratie in Oostende met de Vindictive had relatief 
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meer succes, alhoewel de Duitsers binnen de week 
de vaargeul verlegd hadden. Deze operaties vijzel
den het moreel van de strijdende troepen in Vlaan
deren wel enorm op. De oorlog ging voorbij en de 
kustbatterijen werden door heel wat experten nauw
keurig onder de loep genomen. Zij waren immers het 
prototype van wat komen zou ••• 
Tijdens de tussentijdse periode werden verschil~ 
lende 'linies' naar dit model gebouwd. De meest 
bekende waren waaarschijnlijk wel de Maginotlijn, 
de Siegfriedlijn en onze eigen K.W.-lijn. De op
vattingen over oorlogsvoering waren in deze jaren 
echter grondig veranderd en de nadruk kwam te ltg
gen op beweging en luchtsuperioriteit. Deze theo
rieën werden gretig in Spanje uitgetest en geper
fectioneerd in Polen. Daar noch Engeland, België 
als Frankrijk het nodig achtten hun tactische 
opvattingen t e wijzigen, hoeft het geen betoog 
dat de Duitse campagne in "1940 een compleet succes 
geworden is. Zij gingen snel, te snel z.elfs, want 
de Luftwaffe bombardeerde eigen troepen toen 
Oostende werd ingenomen. Ze dachten dat het 
verdwaalde piotten waren ••• 
Toen een afzonderlijke vrede met Engeland niet in 
het verschiet lag zouden de Duitsers met een lan
ding de taaie Britten wel tot betere gedachten 
brengen. Eerst zou de Luftwaffe de Engelse R.A.F. 
gaar koken en vervolgens zouden de Duitsers bij 
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Calais 'nach England fahren'. Om de overtocht te 
dekken werden grote kustbatterijen op spoorwagons 
aangevoerd. Deze kanonnen hadden een kaliber van 
210 tot 250 mm en hadden een gemiddeld bereik van 
40 km. Eén exemplaar, de K12 van Krupp, had zelfs 
een bereik van maar liefst 115 km (kon dus Canter
bury en Ashford beschieten). De slag om Engeland 
keerde in het voordeel van de Britten, meer door 
de koppigheid van Hitler en Goering dan door onkun~ 
de van de Duitse piloten. Operatie 'Seel6we' werd 
in de ijskast gestopt tot betere tijden. De kust
batterijen bleven echter ••• 
In 1941 keerde de landhonger van de FUhrer zich 
naar het Oosten en werden de beste Jagdgeschwaders 

van de luchtmacht naar Polen overgeplaatst. De 
R.A.F. , die daardoor meer armslag kreeg, had 
ruim de gelegenheid om deze batterijen te geselen. 
Om deze plaag te bestrijden werd de luchtafweer 
versterkt en begon men ook langzaam het geschut in 
beton in te kapselen. Dit was echter een twee
snijdend zwaard: de kanonnen waren weliswaar be
schut tegen luchtaanvallen, maar het schootsveld 
werd drastisch beperkt. Dit loste men op door het 
aantal kanonnen te vergroten waarbij zij elkaars 
vuurterrein overlapten. Zo waren Batterie Todt 
(4 x 380 mm), Batterie Lindeman (3 x 406 mm, ge
noemd naar de komrnandant van het slagschip Bis
marck), Batterie Friedriich August en Batterie 



Grosser Kurfurst de voornaamste stellingen die 
in 1941 gebouwd werden. Zij vormden het hart van 
de toekomstige Atlantikwall . Al deze vuurmonden 
lagen geconcentreerd rond Calais , want in andere 
sectoren was het werk nog niet eens begonnen. 

De muur, alhoewel in een embryonaal stadium, had 
zijn offensief karakter nog steeds niet verloren. 
Net zoals in 1917 dacht men door een duikboot
offensief ·Engeland op de knieën te krijgen. Dit
maal waren de Duitsers echter in een veel betere 
positie dan in de eerste wereldbrand, daar zij de 
de havens van Brest, Lorient, La Palice, Le Havre 
en Bor deaux bezaten. Om de U-boot meutes te be
schermen werden reusachtige bunkers gebouwd die 
omringd werden met indrukwekkende kustbatterijen. 
Dr Fritz Todt , de man die de autoweeen schiep, 
kreeg de job . Samen met zijn Organisation Todt 
werd een gewaagd plan opgesteld om 11 betonnentun
kers voor U-boten te bouwen. Dit was geen ge
makkelijke karwei als men beseft dat maar liefst 
25000 arbeiders aan één fortificatie meewerkten. 
Er was duizend ton beton per dag nodig die werd 
aangevoerd door 2000 vrachtwagens . Deze bunkers 
waren zo modern dat zij nu nog altijd door de 
Franse marine worden gebruikt worden. Organ. 
had echter nog meer taken: de herstelling van de 
bommenschade in Duitse steden, het moderniseren 
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van de stuwdammen van Dnjepr in de USSR en de 
bouw van kustbatterijen. Om deze doelstellingen 
te verwezenlijken groeide Organisation Todt uit 
tot een monsterbedrijf met 500.000 man in dienst. 
Zij hadden hun eigen transportbedrijven, trans
missie, sociale dienste~ en tal van andere faci
liteiten, zodat men van een staat in de staat 
mocht spreken. Dr Fritz Todt kwam echter acci

denteel om het leven, nadat hij de FUhrer gewezen 
had op de kritieke situatie aan het Oostfront 
eind 1941. Zijn opvolger, Dr . Albert Speer, stond 
voor een haast onmogelijke taak. 
In 1942 was een beperkte ring van kustbatt eri jen 
opgebouwd om de voornaamste haven te beschermen. 
Ook in Oostende werd begonnen aan de bouw van een 
aantal batterijen, zoals de stelling ' Kolberg ' in 
Stene. Van een 'Atlantische muur' was echter nog 
geen sprake. De Duitsers waren nog altijd in het 
offensief en dachten geenszins aan ingraven. Toen 
landden de Canadezen op beperkte schaal in Dieppe 
in augustus 1942. De Duitse reactie was snel en 
heftig: de overgrote meerderheid van de aanvallers 
werd in een mum van tijd in de pan gehakt. Voor 
de Engelsen was de operatie een proef om de ver
dediging af te tasten en minimaliseerden de hele 
affaire. Ook de Duitsers trokken hun (foute) con
clusies: de G.eallieerden zouden landen nabij een 
havenstad. 

(wordt vervolgd) M. Juncker 
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