
Rondom kaasdorp Passendale 

• Wanneer: 28/01/2018: 7:30 - 15:00 

• Waar: De Craeye, Kraaiveldstraat, Passendale 

• Afstanden: 5km - 7km - 12km - 16km - 26km 

• Verslag: Rondom kaasdorp Passendale 

• Eindklassement: Rondom kaasdorp Passendale 

• Foto's: Google Foto's 

Voor onze eerste tocht in het nieuwe werkjaar trekken wij naar Passendale, 

met name naar PC De Craeye, gelegen, hoe kan het mooier klinken, in de 

Kraaiveldstraat. Deze mooie startzaal is één van de 5 verschillende startzalen 

van waaruit wij in 2018 de streek zullen afschuimen. Wij kunnen eindelijk 

beginnen met het verwezenlijken van onze plannen, gericht op vernieuwing en 

diversiteit voor de wandelaars in de streek van Zonnebeke. 

Wij hebben bij deze wandeltocht gekozen voor 5 afstanden: Er is de 5,5 km die 

geschikt is voor rolstoelgebruikers en kinderwagens en waarop een rustpost 

voorzien is. Deze afstand komt onder andere voorbij aan het Passendale New 

British Cemetery om dan via de Tynecotstraat de rustpost Waterfields na 3.3 km te 

bereiken. Het laatste stuk brengt ze dan via o.a. de Canadalaan en de dorpskern 

terug naar de Craeye. 

De 7,4km komt ook rusten 

naar de Waterfields (4,6km) 

maar maakt eerst een 

ommetje langs het 

Kaasmuseum. Daarna nemen 

ze een onverhard stuk dat hen 

terug naar het   dorpscentrum 

en de startplaats brengt. De 

13,1km malen nog wat meer 

kilometers voor   hun eerste 

stuk en trekken naar het 

gehucht de Mosselmarkt, richting de Goudberg en enkele landelijke wegen langs 

het Kaasmuseum om er na 7,1 km de Waterfields te bereiken. 

https://5aeecc54-94af-4997-a682-f33978e9576e.usrfiles.com/ugd/5aeecc_84784759cf2a4eb5a83b4caa27a5ff67.pdf
https://5aeecc54-94af-4997-a682-f33978e9576e.usrfiles.com/ugd/5aeecc_84784759cf2a4eb5a83b4caa27a5ff67.pdf
https://www.walkinginbelgium.be/uitslagpdfgenerator/generateuitslag.php?id=102327
https://photos.google.com/share/AF1QipPSAI9AB_x_ISE7WIsAJQs6AicJ4km2ieG8afOs22CbWhnueVAeSEVzapmdkGc5RA?key=SUdlRmVaSFk2Tm83NFR2SHF1RWxLU2NfcVB5bG5n


De 17,3km trekken vanuit Passendale Noordwaarts richting Westrozebeke via 

nogal wat onverhard naar rustpost ’t Oud Gemeentehuis (7,8km). Daar maken zij 

een lus (4,9km) rond het Vijverbos en het gehucht de Katte. Ze keren terug via het 

gehucht de Mosselmarkt om de laatste 4,6km af te werken. Een mooie trip met 2 

rustposten dus. 

De 26 km is dit keer het Koninginnestuk van de dag waarin 3 stops voorzien zijn. 

De eerste 2 stukken volgen de 

wandelaars de 17,3 km naar ’t 

Oud Gemeentehuis en maken er 

dezelfde lus. De terugkeer nemen 

ze er nog de Goudberg en het 

Kaasmuseum bij en maken nog 

een stop aan de Waterfields 

(19,9km). De terugkeer begint 

met een passage langs Tyne Cot 

Cemetery, richting oude 

spoorwegroute, met onder andere een passage aan de Kaasmakerij van Passendale. 

U zult waarschijnlijk al gemerkt hebben dat er op de verschillende afstanden namen 

terugkomen als Tynecot Cemetery en het Kaasmuseum (Oude Kaasmakerij). 

We wandelen onder andere ook 

een stukje op het grondgebied 

Zonnebeke waar alle 

aandacht gaat naar Tyne Cot 

Cemetery, de grootste militaire 

begraafplaats op het vaste 

continent en belangrijkste getuige 

van de Slag om Passendale in 

oktober-november 1917. Liefst 

12.000 gesneuvelden liggen hier 

begraven, en daarnaast worden nog eens 3.5000 vermiste militairen op de muren 

vermeld. Deze begraafplaats ligt dan ook pal in de slagvelden. Een plaats waar je 

even moet bij stilstaan. De strijd rond Passendale was één der bloedigste uit de 

Grooten Oorlog en wordt ook de 3° Slag om Ieper genoemd. In beide kampen 

samen sneuvelden hier 450.000 jonge mensen, een verloren generatie. U zult dan 



ook langs de wandelwegen talrijke kerkhoven zien van vooral geallieerde 

gesneuvelden. 

 Maar Passendale is ook gekend om zijn kaas. Bij het uitbreken van de eerste 

Wereldoorlog   vluchtte de familie Spruytte van Passendale naar Normandië waar 

ze gedurende de oorlog   een restaurant uitbaatten. Germaine Spruytte leerde er ook 

kaas maken van het type Pont l’Eveque. Bij hun terugkeer naar België in 1928 

startten zij zelf met kaas maken in hun heropgebouwde boerderij. En de zaken 

gingen goed want in 1935 was men al aan   uitbreiding toe, daar hun zachte kazen 

precies goed in de smaak vielen. Na de Tweede   Oorlog, waarbij de productie 

volledig stilviel, verhuisden ze naar een gloednieuw gebouw, waar ze moesten 

uitwijken in 1949 en zo gingen produceren in de Brouwerij Boucqué. De   oude 

fabriek werd overgenomen door de firma Brie Soenen die er Brie en andere witte 

kazen maakte. In 1963 viel echter 

het doek over de site en 

verkommerde het gebouw. In 

2003 werd het heropend als 

Kaasmuseum (normaal op 

zondag open tussen 10 en 17u) 

waar de rijke geschiedenis van de 

Kaasmakerij aan bod komt. 

Verschillende van de afstanden 

komen hier ook voorbij. De 

nieuwe kaasfabriek ligt nu ook meer verspreid en heeft verschillende vestigingen. 

Zij heeft onder andere al internationale prijzen behaald met haar Brugse Kazen 

zoals Brugge Prestige en Brugge Dentelle.  

Kortom onze wandeltocht, die over zowel vlakke en lichtglooiende parcours leidt, 

heeft alle troeven in handen om u eens naar ons warme West-Vlaanderen te laten 

afzakken. 

Tekst: Luc Bossuyt 

Foto’s: Mario Carton (2); Frans D’Haeyere (1, 3) 

 

 


