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De locatie van het huidige gebouw rond 1850.

1923

Om WO-I-munitie veilig te verzamelen werd de
Dienst voor Vernietiging van Munitie opgericht
(nu gekend als DOVO).
In 1918 werd het Bos van Houthulst & het
Vrijbos gebruikt als verzamelplaats voor
buitgemaakt oorlogsmateriaal en munitie (zie
1 op de kaart). De Belgische Staat nam in
1920 een gedeelte van het bos van Houthulst in
beslag en richtte er een munitiedepot op, waar
bruikbare munitie werd bewaard.
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Ridder de Wouters (geboren in 1894
in Roosbeek, Vlaams-Brabant) was
een kapitein uit het Belgisch leger.
Hij sneuvelde op 4 oktober 1918 op de
Stadenberg, hier zo’n 2 kilometer
verderop (zie 5 op de kaart).
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Overlijdensbericht Paul de
Wouters de Bouchout

2010
© www.geneanet.be

Een drietal kilometer verder, op de weg
Langemark-Staden werd in 1923 de kazerne
van Westrozebeke gebouwd voor het
personeel van het munitiedepot. Deze
kazerne is het huidige gebouw waarbij je
staat (zie 2 op de kaart).

© ‘Westhoek verbeeldt’, privécollectie

Vooraanzicht van de kazerne van Westrozebeke

Het terrein van de kazerne van Westrozebeke is 2
hectare groot. Rondom een rechthoekig gekasseid
plein werden verschillende gebouwen opgericht,
gebouwd in de typische wederopbouwstijl, een stijl
die overal tijdens het herstel van de Westhoek na
WO-I gebruikt is. Het zijn lange gebouwen in rode
baksteen, met de strakke ritmiek van ramen en
mooi versierde zijgevels.
GRONDPLAN VAN DE KAZERNE
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Circa 1936: enkele legermakkers poseren
op een brandweerwagen tijdens hun
legerdienst in de kazerne van Westrozebeke
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A / voor bezoekers, verder voor dokter en zieken
B / wachtlokaal en kamers voor gestraften
C / staf, bureaus
D / verblijven: troepenkamers ...

EEN NIEUW LEVEN VOOR
DE KAZERNE

In 2000 werd beslist om het verouderde
munitiedepot van Houthulst te sluiten. Het
gebouw beantwoordde niet meer aan de moderne
veiligheidseisen. Een deel van het bos werd later
door het Agentschap Natuur en Bos ingericht als
publiekstoegankelijk domeinbos.
Het ‘Kwartier Kapitein de Wouters’ werd nog
overgenomen door het vlakbij gelegerde
‘Kwartier Steenstraat’ van ontmijningsdienst
DOVO (zie 6 op de kaart). Anno 2020 vernietigt
‘Kwartier Steenstraat’ nog steeds springtuigen
uit WO-I.

In 2010 werd dit gebouw nieuw leven ingeblazen als
opvangcentrum voor verzoekers om internationale
bescherming. Anno 2020 huisvest het gebouw 229
mensen uit 28 landen.
De huidige invulling van het gebouw heeft een
symbolische waarde. 100 jaar na de oprichting van
deze kazerne om de naoorlogse wederopbouw van
de Westhoek mee vorm te geven, wordt dit militair
erfgoed ingezet voor de opvang van mensen, vaak
ook op de vlucht voor conflict elders in de wereld.
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DE BOUW VAN DE KAZERNE
VAN WESTROZEBEKE

Een aantal straatnamen verwijzen nog
naar het militaire verleden van deze plaats,
denk maar aan de Kampstraat (zie 3 op
de kaart) en de Ontmijnersstraat (zie 4
op de kaart).

Ridder de Wouters werd begraven op
de Belgische Militaire Begraafplaats
van Westvleteren. Zijn stoffelijk
overschot werd in 1924 door zijn familie
overgebracht naar het familiegraf in
Oplinter (Vlaams-Brabant).

In 1994 werd de naam van de kazerne
officieel gewijzigd van ‘Kazerne van
Westrozebeke’ naar ‘Kwartier Kapitein
de Wouters’, als herinnering aan een
Belgische officier tijdens WO-I: Ridder
Paul de Wouters de Bouchout.
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Na de vernielingen van WO-I werd de Westhoek
heropgebouwd: puin ruimen, gronden effenen …
Over de hele Westhoek lag nog heel wat nietontplofte munitie verspreid, een gevaar voor
de terugkerende burgers. Ook dat moest
aangepakt worden.
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© Belgian War Dead Register

© kaart Vandermaelen

De plek waar je staat heeft een jonge
geschiedenis. Voor WO-I waren er langs de weg
Langemark-Staden enkel akkers en weiden.

bron: ‘Voormalig archief militaire gebouwen, Brugge
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DE WEDEROPBOUW VAN
DE WESTHOEK NA WO-I
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NAAMSWIJZIGING
VAN DE KAZERNE

Het gebouw kreeg naast kazerne van
Westrozebeke ook nog andere namen
doorheen de tijd: denk aan kazerne
Poelkapelle, kazerne Vijfwegen, kazerne
Sint-Elooi … Het gebouw ligt dan ook
vlakbij Westrozebeke (deelgemeente van
Staden), het gehucht Vijfwegen en de
Sint Elooistraat. Het gebouw zelf ligt op
grondgebied Langemark-Poelkapelle.
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VERZAMELPLAATS VOOR BUITGEMAAKT
OORLOGSMATERIAAL EN MUNITIE VAN
WO-I IN 1918
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DE KAZERNE VAN WESTROZEBEKE
OPGERICHT IN 1923
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KAMPSTRAAT

4

ONTMIJNERSSTRAAT
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PLEK WAAR LEGERKAPITEIN RIDDER
PAUL DE WOUTERS SNEUVELDE OP 4
OKTOBER 1918
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KWARTIER STEENSTRAAT
(ONTMIJNINGSDIENST DOVO)

Met dank aan Fedasil Poelkapelle,
War Heritage Institute en CO7
BRONNEN:
Voormalig archief militaire gebouwen, Brugge
www.belgiummilitary.wordpress.com
Westhoek verbeeldt
Agentschap Natuur en Bos
Agentschap Onroerend Erfgoed
Geneanet
Belgian War Dead Register

Uiteindelijk kwam ‘Kwartier Kapitein de Wouters’
in 2002 volledig leeg te staan waarna het in 2009
in handen kwam van de Regie der Gebouwen.

