
De Groene 62 ontleent zijn naam aan spoorlijn 62 die
Oostende via Snaaskerke, Gistel, Moere, Eernegem, Ichte-
gem en Wijnendale met Torhout verbond. De Groene 62
doorkruist twee grote geografische streken: de polders en
het Houtland. Wegens de uiteenlopende karakteristieken
van deze twee streken, ziet men een grote landschappelij-
ke diversiteit langsheen de as.

GESCHIEDENIS
Geen spoorlijn zonder geschiedenis en dat geldt heel
zeker voor spoorlijn 62. Die maakte deel uit van de ver-
binding Oostende- Armentières via Ieper (het deel tussen
Torhout en Ieper was spoorlijn 63). De spoorlijn was een
privé-initiatief om Parijzenaars in enkele uren naar de
Belgische kust te brengen. In omgekeerde richting trok-
ken seizoensarbeiders naar Noord-Frankrijk. Het stuk
Ieper-Waasten werd echter nooit aangelegd zodat de
rechtstreekse verbinding Oostende-Armentières er nooit
gekomen is. De treinen werden omgelegd via Rijsel-Me-
nen-Roeselare. Maar lijn 62 die voor het eerst in gebruik
werd genomen in april 1867, was toch een succes en in
1897 werd een tweede spoor aangelegd.

HONDERD JAAR
Over het traject Oostende, Snaaskerke, Gistel, Moere,
Eernegem, Ichtegem, Wijnendale en Torhout was er elke
drie kilometer een stationnetje. Alleen het station van
Moere is nog in zijn oorspronkelijke staat bewaard geble-
ven. Na de Eerste Wereldoorlog ging het bergaf met
Spoorlijn 62. De Duitsers braken in 1940 het tweede spoor

op. Tot in de jaren ‘60 van vorige eeuw bracht de vistrein
van de vismijn van Oostende verse vis naar het hinterland.
In 1963 reed de laatste passagierstrein op de lijn en in
1967 de laatste goederentrein waardoor de lijn exact hon-
derd jaar na haar inhuldiging ophield te bestaan. De spo-
ren en dwarsliggers werden in 1984-’85 opgebroken. Het
Provinciebestuur kocht in april 1991 de spoorwegbedding
over een lengte van 22 kilometer en stelde die vanaf 1992
open als fiets- en wandelpad.

LANGSTE GROENE AS
Gedeputeerde Guido Decorte is verantwoordelijk voor de
goede gezondheid van de Groene 62. “Er zijn negen groe-
ne assen in West-Vlaanderen”, zegt de gedeputeerde. “De
Groene 62 is met haar 22 kilometer daarvan de langste.
Die gaat van Zandvoorde-Oostende tot Wijnendale, Tor-
hout en verbindt het recreatieve element met aandacht
voor de natuur en de landbouw. De provincie wil die
groene assen versterken. Zo investeert West-Vlaanderen
2.097.000 euro in de Groene 62. Er komt een nieuw weg-
dek en de bermen, de grachten en de infrastructuur rond
rustpunten worden vernieuwd. Zo wordt de omgeving
van de Stationsput in Eernegem verfraaid. De provincie
werkt daarbij ook samen met andere overheden en met
particulieren. Een kapelletje vlakbij de Groene 62 op
grondgebied Ichtegem werd volledig gerestaureerd, de
helft betaald door Ichtegem, de andere helft door de pro-
vincie West-Vlaanderen. Op die manier willen we de
Groene 62 en zijn onmiddellijke omgeving nog aantrekke-
lijker maken.”

De natuurlijke eenvoud van de Groene 62

De Groene 62 is een oude spoorwegbedding die in 1992

door de provincie West-Vlaanderen omgevormd werd

tot een fiets-en wandelpad. Twintig jaar later investeert

de provincie West-Vlaanderen zwaar in de heraanleg

van die Groene 62. Wij laten u het Houtland en die

Groene 62 herontdekken.

Op vakantiezoektocht in de regio Torhout-Ichtegem 
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NEGEN ZOEKTOCHTEN
Vanaf 1 juni verschijnt 9 weken lang een nieuwe
zoektochtopgave in volgende volgorde:
Beernem – Torhout/Gistel – Bossuit – Roeselare –
Pittem – Meetjesland/Sint-Laureins – Woumen/Diks-
muide – Scheldeland – Wingene.

FOTOVRAGEN
Langs het parcours werden 10 foto’s genomen. Bij
elke foto hoort een vraag. De oplossing is terug te
vinden op de plaats die op de foto staat afgebeeld.
Als je aan één van de afgebeelde foto’s voorbijkomt,
is het dus tijd voor een halte en de speurtocht naar
een antwoord. Let wel: de foto’s staan in een wille-
keurige volgorde afgedrukt. Het is tevens mogelijk dat
er meerdere foto’s in eenzelfde zone voorkomen. De
antwoorden zijn steeds in de onmiddellijke omgeving
terug te vinden. Je hoeft dus geen mensen aan te
klampen voor extra informatie. Noteer telkens het
antwoord bij het corresponderende cijfer op het deel-
nameformulier.

ROUTEBESCHRIJVING
Op de volgende pagina vind je een gedetailleerde
routebeschrijving, die jou moet toelaten vlot het par-
cours af leggen. De gebruikte afkortingen staan voor L
(links), R (rechts) en RD (rechtdoor). Indien door
onvoorziene omstandigheden de uitgestippelde route
wordt afgesloten (lokale wielerwedstrijd, wegversper-
ring, …) dan achten wij de deelnemers in staat de
aangeduide weg iets verderop terug te vinden.

START
Wie in de nabijheid van Torhout woont kan uiteraard
per fiets naar het Torhoutse stadscentrum afzakken.
Wie verder woont kan zijn wagen op de grote gratis
parkings aan het sportcentrum Benny Vansteelandt
(Bruggestraat) , de sporthal (Industrielaan) of parking
Deprez (Zuidstraat vlakbij de Markt) plaatsen. Zet je
de fietsen op de trein dan bereik je knooppunt 2 door
via de Stationsstraat en de Hofstraat naar de Markt te
fietsen. Fietsen huren kan in het station via Blue-bike
(alleen tijdens de weekdagen: www.blue-bike.be).

AFSTAND
Het parcours is ruim 39,7 kilometer. Te doen in vier
uur. Maar je kan er een daguitstap van maken want er
zijn bezienswaardigheden genoeg onderweg. De fiets-
zoektocht is geënt op het fietsnetwerk van het Brugse
Ommeland Zuid.
Neem best wat proviand mee want we doen heel
landelijke gebieden aan. Hier en daar moet er even
worden geklommen. Juist dat levert mooie panorama’s
op. 

INFO
Toerisme Torhout
Ravenhofstraat 8
8820 Torhout
050 22 07 70
toerisme@torhout.be - www.toerismetorhout.be

PRAKTISCH

D
B

36
/2

66
79

3E
2



(P
A

00
/1

4)

G Start op de Markt van Torhout: knooppunt 2. Volg
de bordjes naar knooppunt 4.

G Via de Hoedenmakersstraat botsen we op de site
van Toerisme Torhout. We rijden even het hekken
binnen. Als we de dienst verlaten, volgen we
verder de bordjes naar knooppunt 4.

Knooppunt 4 naar knooppunt 1
Knooppunt 1 naar knooppunt 85
Knooppunt 85 naar knooppunt 32
Knooppunt 32 naar knooppunt 31

G Vanuit knooppunt 31 naar knooppunt 34 tot je in
Ichtegem op het einde van de Kasteelwegel in de
Sint-Bertinuslaan uitkomt. R Rondpunt R
Melkerijstraat. RD Keibergstraat. L Veldstraat. RD
Torhoutbaan oversteken en Schoolstraat inrijden.

G Rijd de brug over de Groene 62 over. R
Guldensporenlaan. Naast je loopt de Groene 62. R
over de tweede brug. RD Smissestraat volgen tot de
Wijnendale - Stationsstraat die je L inslaat.

G R Oude Wijnendalestraat. RD Steenveldstraat.
Steenveldstraat volgen tot bij een voetbalveld waar
je L de Groene 62 oprijdt. Die volgen tot
Wijnendale station (knooppunt 84)

Knooppunt 84 naar knooppunt 82
Knooppunt 82 naar knooppunt 88
Torhoutsesteenweg oversteken!
Knooppunt 88 naar knooppunt 89
Knooppunt 89 naar knooppunt 8

G Vanuit knooppunt 8 de bordjes naar knooppunt 2
volgen tot het kruispunt van de Ernest Claeslaan
met de Hugo Verriestlaan, de IJzerstraat en de
Brildam. R Hugo Verriestlaan, onder de brug de
Sint-Jozefstraat in. Rondpunt L (derde afslag)
Bruggestraat in. Voorbij het zwembad en de Karel
De Goedelaan R Vestingstraat. Op het rondpunt de
tweede afslag nemen en de ’s Gravenwinkelstraat
volgen.

G R Maria van Bourgondiëlaan. L Boudewijn
Hapkenstraat, L meedraaien tot in de
Oostendestraat bijna recht voor tea-room Nostalgie 

(kortingsbon OMER)

G Volg knooppunt 2 tot op de Markt (eindpunt)

WEGBESCHRIJVING

1 . PANORAMA’S
Wie heerlijke panorama’s wil zien, moet klimmen. Ge-
lukkig worden inspanningen meestal beloond. Het
Houtland is in hoofdzaak een vlakke streek, al door-
breekt de Ruidenberg dat patroon. 

Terwijl je van de vergezichten geniet, moet je
toch maar even uitzoeken wat het huisnummer is
van het huis van waar dit paard de omgeving
overkijkt.
.....................................................................

2. DOMEIN D’AERTRYCKE
We rijden hier de achterkant van het statig domein
d’Aertrycke binnen. Het torentje dat u onder het dak van
de poort bemerkt, is een voormalige duiventil. Het do-
mein en het bos van Wijnendale maken de kern van het
Houtland uit. Het domein d’Aertrycke sluit aan bij het
‘plateau van Wijnendale’, dat de waterscheidingkam
vormt tussen het Ijzer- en het Kustbekken. 

Het terrein maakt deel uit van een landelijke
streek die al van oudsher gekend is onder een
bepaald toponiem. Welk ?
.....................................................................

3. GROENE DREEF
Deze prachtige dreef maakt deel uit van een Torhouts
bos. Links passeert u het diocesaan centrum ‘Virgo Fide-
lis’ en het einde van de dreef brengt u voor de poort van
een Torhoutse manege. 

Wat is de naam van dit bos waar allerhande
vormen van recreatie plaats kunnen vinden ? En
hoeveel kilometers bedragen het

joggingparcours, het bosleerpad en het ruiterpad
samen ?
.......................................................................

4. ROMEINEN
We rijden hier op een weg die in de Middeleeuwen de
belangrijkste handelsweg was van midden-West-Vlaande-
ren en die de jaarmarktsteden Torhout en Ieper met el-
kaar verbond. In de tweede, vroege derde eeuw na Chris-
tus was dit gebied naar alle waarschijnlijk de begraafsite
voor de Romeinse nederzetting in de binnenstad van
Torhout. Nadat het gebied waar dit huis staat eeuwenlang
als meersen werd gebruikt, werd hier in 1904 een woon-
huis met grote schuur gebouwd in een stijl die anders was
dan die van een traditionele hoeve en economische acti-
viteit verraadde. 

Wat was die activiteit en wat is er nu in de
gebouwen gevestigd ?
.......................................................................

5. STATION
Spoorlijn 62 werd de Groene 62. Over het traject Oosten-
de, Snaaskerke, Gistel, Moere, Eernegem, Ichtegem, Wij-
nendale en Torhout was er elke drie kilometer een stati-
onnetje. Alleen het station van Moere is nog in zijn oor-
spronkelijke staat bewaard gebleven. Het doet nu dienst
als een Bed & Breakfast. Het station van Wijnendale werd
volledig verbouwd, kreeg een andere kleur en een ande-
re bestemming. De vorm werd wel behouden. 

Hoeveel huisnummers hangen aan dit gebouw en
welke ?
.......................................................................
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KORTINGSBON
OMER.

Bij afgifte van
deze bon
ontvangt u
een korting van

€ 0,50
voor een OMER in

TEAROOM NOSTALGIE
Oostendestraat 82

8820 Torhout

Gesloten op maandag. Alle andere dagen open van 8 u. tot 19.30 u.
Ook open op feestdagen. Ook snacks verkrijgbaar. 
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DEELNAMEFORMULIER

Noteer telkens het antwoord op 
elke vraag bij het cijfer dat met 
de vraag correspondeert.

1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ......................................................................................
5. ......................................................................................
6. ......................................................................................
7. ......................................................................................
8. ......................................................................................
9. ......................................................................................
10.  .................................................................................

NAAM ................................................................................................

VOORNAAM .................................................................................

ADRES  ............................................................................................

POSTCODE + GEMEENTE .................................................

................................................................................................................

TEL  .....................................................................................................

E-MAIL  ...........................................................................................

Stuur uw volledig ingevuld deelnameformulier 
tegen uiterlijk 15 september naar: 

Krant van West-Vlaanderen 
Zomerzoektocht 2012 
Postbus 315 - 8800 Roeselare

TORHOUT

2

6. KAPEL
Een van de bekendste kapelletjes in de regio Torhout en
sedert 1998 een beschermd monument. De kapel zelf
staat bij een heel bekend gebouw dat een belangrijke rol
speelde in de Tweede Wereldoorlog. Er bestaan ver-
schillende verhalen over de oorsprong van de kapel. 

Wij willen echter weten hoeveel jaren verschil in
leeftijd er was tussen Josse Pierre Matthieu en
zijn echtgenote Joanna Petronilla T’ Kint toen ze
stierven in 1863 ?
.....................................................................

7. SPREUK
Overal langs Vlaamse wegen komt men spreuken en
levenswijsheden tegen. Dat is in het Houtland niet an-
ders. Sommigen daarvan vinden hun oorsprong in het
geloof, anderen in de wijsheid van het volk. Ze worden
verpakt in gebouwen, kapellen, kruisen of beelden en
zetten tot denken aan. Is het niet over de betekenis dan
is het over het ontstaan van de tekst.

Wij willen weten in welke straat we de tekst
vinden die op deze foto te zien is.
.....................................................................

8. BRUGGEN
De twee bakstenen bruggen over de spoorweg in Wij-
nendale, waar de uitgegraven spoorwegbedding het
Plateau van Wijnendale diep doorsnijdt, zijn markant en
een voorbeeld van bouwkunde in vroegere tijden. Beide
bruggen dreigden net als de spoorwegbedding te ver-
dwijnen – de opdracht de sporen uit te breken en de
bedding dicht te gooien was al gegeven – maar de
spoorwegbedding kreeg uiteindelijk een nieuwe be-

stemming als fiets- en wandelpad, de Groene 62. De
bruggen werden volledig gerestaureerd in 1983. De
Steenstraat loopt over de eerste brug. 

Welke straat loopt over de tweede brug ?
.....................................................................

9. BEELD
In dit statige oude herenhuis, sociale site Dekeyser ge-
noemd, bevindt zich de algemene administratie, het
zenuwcentrum van het OCMW van deze gemeente. In
het koetsiershuis zit de dienstverlening aan het jonge
kind. Het verloederde gebouw werd in elk geval schitte-
rend gerenoveerd. Voor het gebouw staat een beeld van
een bekende beeldhouwer uit deze gemeente. 

Wie trouwens wil, kan zijn atelier en beeldentuin
bezoeken in de Keibergstraat. Wie maakte dit
beeld ?
.....................................................................

10. GEDICHT
‘Dien avond en die roze’ is een gedicht dat Guido Gezel-
le schreef op 1 november 1858 voor een achttienjarige
leerling die voor hem een roos had meegebracht. De
betreffende leerling werd geboren in het kasteeltje dat
vlakbij dit gedicht staat. Na het eerste deel van de huma-
niora in het Kleinseminarie van Roeselare (1854-1858),
vervolledigde die leerling zijn middelbare studies in
Torhout (1858-1860). Hierdoor wilde de vader zijn zoon
onttrekken aan de invloed van Guido Gezelle die hem
aanmoedigde om priester te worden. De betreffende
student werd uiteindelijk arts, dichter en toneelschrijver.

Geef zijn naam en geboortedatum ?
.....................................................................
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Het doel van deze zoektocht blijft uiteraard aan de
hand van een uitgestippeld parcours, een stukje van
onze provincie beter te leren kennen.
Deelnemen is gratis en kan elke dag tot 15 september.
Aan deze wedstrijd kan iedereen deelnemen, met uit-
zondering van de vaste en tijdelijke medewerkers van
Krant van West-Vlaanderen, de firma’s en instanties die
deelnemen aan de organisatie van de wedstrijd, alsook
hun gezinsleden.
Enkel originele deelnameformulieren komen in aanmer-
king. Er wordt over alle zoektochten heen slechts 1 prijs
toegekend per gezin en adres. De prijzen worden auto-
matisch toegekend aan het gezin woonachtig op het
opgegeven adres. De prijzen zijn niet omruilbaar of
uitkeerbaar in speciën. Bij de overhandiging van de
prijzen dienen de winnaars hun identiteit te rechtvaardi-
gen. Alle prijzen zijn BTW inbegrepen. Na het verstrij-
ken van een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen
vanaf de verschijning van de resultaten, zal geen enkele
vordering meer onderzocht worden. De prijzen die
gedurende deze termijn niet afgehaald werden, worden
bovendien automatisch het bezit van de wedstrijdorga-
nisatoren. Deelnameformulieren moeten ons tegen
uiterlijk 15 september bereiken op volgend adres:
Krant van West-Vlaanderen, Zomerzoektocht 2012,
Postbus 315, 8800 Roeselare. De correcte antwoorden
vind je terug in Krant van West-Vlaanderen van 21
september 2012. De winnaars maken we bekend in de
krant van 28 september 2012.

DE PRIJZEN

Als lezer kan je uiteraard aan alle negen de zoektochten
deelnemen, telkens met meerdere inzendingen. Zo
verhoog je je winstkansen. Met je deelname maak je
kans op een prijzenpot van meer dan 5.600 euro die
wordt verdeeld onder 45 winnaars. Per zoektocht verlo-
ten wij onder de correcte inzendingen volgende prijzen:
1 kledingcheque van 250 euro bij Deleye,
1 waardebon van 150 euro bij Euroshop,
1 waardebon van 100 euro bij Multi Bazar,
1 waardebon van 75 euro bij Deleye en
1 waardebon van 50 euro bij Multi Bazar

TOEVOEGINGEN EN KLACHTEN

Aan het reglement kunnen door beslissing van de orga-
nisatie toevoegingen gebeuren. Deze toevoegingen
zullen in Krant van West-Vlaanderen gepubliceerd
worden. De beslissingen van de organisatie zijn onge-
acht de omstandigheden steeds onherroepelijk. De
organisatoren behouden zich het recht om de wedstrijd,
of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzi-
gen, over te dragen of te annuleren, indien de omstan-
digheden dit vereisen. Zij kunnen hiervoor niet aanspra-
kelijk gesteld worden. Er wordt geen correspondentie
gevoerd over het reglement, de vragen en/of antwoor-
den en de modaliteiten van de selectie, noch telefonisch
noch schriftelijk.
Deelnemers die zich hieraan niet houden, worden
automatisch van verdere deelname uitgesloten. Voort-
vloeiend uit de inning van hun prijs, geven de winnaars
hun stilzwijgende toestemming voor publicatie en ge-
bruik van hun naam, adres en voorkomen, en verzaken
daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schade-
loosstelling in dat opzicht.

VRAGEN?

Merk je als deelnemer tijdens het afleggen van de zoek-
tocht onregelmatigheden op of ondervind je problemen?
Wij zouden het ten zeerste appreciëren indien je ons 
deze meldt via 051 26 61 52 of promotie@kw.be

REGLEMENT

FEEST IN DE STAD
De Nacht van West-Vlaanderen is een groots wandel- en
loopfeest over 10, 42 en 100 kilometer. Het sportfeest
vindt dit jaar voor de 33ste keer plaats en lokt elk jaar een
kleine 6000 deelnemers naar Torhout. Nieuw dit jaar is de
Start to Run ter promotie van de Groene 62. Die wedstrijd
start om 13.30 uur. De andere loopwedstrijden starten
respectievelijk om 20 (marathon en 100 kilometer) en om
20.15 uur (10 kilometer). Aansluitend vertrekken dan ook
de wandelaars. De bonte massa wordt aangemoedigd
door duizenden toeschouwers.
Naast de sportieve prestaties kunnen die vele toeschou-
wers ook genieten van een rits gratis optredens op de
Markt van Torhout. Dit jaar zijn dat The Rainbows, May-
ken Hoessen, Bart Kaëll, Betty en Sam Gooris.

PARCOURS
De Nieuwsblad 10 kilometer Tom Compernolle wordt
uiteraard over een lokale ronde gelopen. De marathon en
de 100 kilometer trekken van Torhout naar Lichtervelde
en terug. De 100 kilometer doet dit jaar maar twee grote
lussen meer en blijft vervolgens in Torhout rondjes draai-
en. Wandelaars op de tien kilometer verkennen Torhout.
De langere afstanden (42 en 100) krijgen het Brugse Om-
meland te zien. Vooral de 100 kilometer, de echte Nacht
dus, die naar het historisch centrum van Brugge trekt, is
meer dan de moeite waard.

HART VOOR WEST-VLAANDEREN
De Nacht van West-Vlaanderen haalt dit jaar fondsen op
voor Hart voor West-Vlaanderen. De provincie West-
Vlaanderen motiveert haar personeel om deel te nemen
aan de Start to Run en zorgt ook nog voor een bijkomend
budget voor Hart voor West-Vlaanderen. Gedeputeerde
Bart Naeyaert loopt graag mee. Hij gebruikt, samen met

Start to run over de Groene 62 op 22 juni
In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen gaat ook de Nacht van West-

Vlaanderen de Groene 62 promoten. Het parcours van de vijf kilometer van de

Start to Run laat de atleten kennis maken met die Groene 62.

Paardenmarkt in Torhout op 30 juni
De Torhoutse paardenmarkt, met zijn eeuwenoude
traditie, dankt zijn succes aan zijn drieledigheid. Er is de
markt waar ge- en verkocht wordt, er zijn de prijskam-
pen en er is de folklore met de verkiezing van Peerden-
koningin als climax.
Als we het over de paardenmarkt hebben, spreken we
vooreerst over het marktgedeelte. Zowel paarden, po-
ny's als ezels gaan er gretig van verkoper naar koper.
Bovendien vind je er ook zweepjes, zadels en zelfs
paardentrailers. De verkoop van handelspaarden zal
vanaf dit jaar plaatsvinden op de Markt, in de Hofstraat
en in de Stationsstraat
Naast de handel zijn er de vele prijskampen. In 2012
verwelkomen we twee nieuwe stamboekwerkingen: de
Irish Cob Society België en de Ierse Tinker Vereniging.
Samen met de andere 15 paardenrassen dingen hun

dieren naar de hoogste prijs op deze provinciale, regio-
nale, nationale en internationale wedstrijden. Door de
bouw van het nieuwe administratieve centrum in het
stadspark zien de organisatoren van de paardenmarkt
zich genoodzaakt dit jaar enkele wijzigingen in de op-
stelling door te voeren. Voor de paardenmarkt zal deze
36ste editie er dus één worden in een nieuw aangepast
kleedje.
En vergeten we vooral de folklore niet. Er is vooreerst de
verkiezing van de Peerdenkoningin. Alle jonge dames
vanaf 16 jaar kunnen meedingen naar deze titel. Alle
deelnemers ontvangen een reeks naturaprijzen. Voor de
laureaat is er ook een geldprijs van 250 euro voorzien.
De afsluitende show verhuist naar de achterkant van het
stadhuis waar een zandpiste zal worden aangelegd. Voor
alle verdere info kan men terecht bij Paardenmarktcomi-
té Torhout, 050 22 07 70 of feesten@torhout.be.

vele anderen, de Groene 62 minstens één keer per week.
Het is zijn natuurlijke habitat om te lopen of te fietsen.

qMeer info: www.nvv.be




