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1. INLEIDING 

 

1.1 Situering van het onderzoek 

 

Sinds in 1995 op initiatief van het Europese Milieuagentschap het eerste evaluatierapport van 

het milieu op Europees vlak verscheen, het Dobříš Assessment - Europe’s environment, is 

landschap bovenaan de internationale politieke agenda komen te staan (Stanners & Bourdeau, 

1995; Antrop, 2004, 2005, 2007). Beleidsmakers onderkenden de steeds groter wordende 

uitdagingen bij het vrijwaren van waardevolle landschappen en een groeiend aantal 

publicaties en initiatieven omtrent de studie van het landschap, de evaluatie en de waardering 

ervan werden opgemaakt (Antrop, 2005, 2007).  

 

Een van de meest recente initiatieven is de Europese Landschapsconventie van de Raad van 

Europa. Dit verdrag, dat in 2000 ter ondertekening aan de lidstaten werd voorgelegd en in 

2004 in werking trad, beoogt ondermeer het promoten van een geïntegreerde landschapszorg 

door het beschermen, beheren en plannen van de Europese landschappen (Council of Europe, 

2000). Een landschap wordt er gedefinieerd als “an area, as perceived by people, whose 

character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors” (Council 

of Europe, 2000, p. 4). Deze algemeen aanvaarde definitie van een landschap beklemtoont de 

dynamische en continue wisselwerking tussen de natuurlijke omgeving en de menselijke 

activiteiten als de essentiële bouwsteen van het karakter van een landschap. Deze interactie 

tussen mens en natuur uit zich in een steeds veranderend landschap (Antrop, 1998, 2005, 

2007; Antrop & Van Eetvelde, 2008; e.a.), waarbij het actuele landschap de resultante is van 

de eeuwenlange geschiedenis van dergelijke interacties (Antrop, 2006, 2007; Antrop & Van 

Eetvelde, 2008; Käyhkö & Skånes, 2008). Er mag dus terecht gezegd worden dat het verleden 

als een palimpsest opgeslagen ligt in het hedendaagse landschap (Muir, 2000; Palang & Fry, 

2003; Claval, 2005; Antrop, 2007; Antrop & Van Eetvelde, 2008).  

 

Om deze historische dimensie van de actuele landschappen beter te begrijpen en te waarderen, 

werden in Engeland medio jaren ’90 van de 20ste eeuw de theorie en de praktijk van de 

Historic Landscape Characterisation (HLC) uitgewerkt (Fairclough et al., 2002; Clark et al., 

2004; Turner, 2006, 2007). De HLC identificeert en analyseert in een GIS-omgeving de 

historische tijdslagen die in het hedendaagse landschap vervat zitten, en maakt hierbij gebruik 

van relatief nieuwe concepten zoals de tijdsdiepte van het landschap (Fairclough et al., 2002; 
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Clark et al., 2004). De HLC heeft zich in Engeland reeds bewezen als een zeer bijzonder 

hulpmiddel voor het duurzaam beheren en het plannen van het landschap (Fairclough et al., 

2002; Clark et al., 2004). Clark et al. (2004) beschouwen de HLC dan ook als een uitstekend 

instrument voor het bereiken van de doelstellingen en de ambities van de Europese 

Landschapsconventie. 

 

1.2 Doelstellingen van het onderzoek 

 

De principes en de analysetechnieken van deze HLC worden in dit onderzoek aangewend om 

de historische dimensie van het landschap in de Westhoek in Vlaanderen te onderzoeken, 

alsook om de dynamiek van dit landschap doorheen de tijd te vatten. Drie tijdsperiodes 

worden hierbij bestudeerd, namelijk 1911, 1914-1918 en 2010. Hiervoor wordt respectievelijk 

gebruik gemaakt van de volgende drie datasets: (i) historische topografische kaarten van het 

Militair Cartografisch Instituut (MCI), (ii) historische militaire luchtfoto’s uit de Collection 

Photos Aériennes ’14-’18 van het Koninklijk Legermuseum te Brussel (KLM/MRA) en (iii) 

hedendaagse orthofoto’s van het GIS-samenwerkingsverband van provincie West-Vlaanderen 

met haar gemeenten (Gis West), waarvan de accuraatheid op terrein werd nagegaan. Via een 

steekproef wordt ook een vierde tijdsperiode in dit onderzoek opgenomen, zijnde 1939-1945. 

Luchtfoto’s uit de collectie van de Allied Central Interpretation Unit, bijgehouden door de 

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland (RCAHMS), 

worden hiertoe aangewend. In een eerste onderzoeksfase worden deze bronnen geïntegreerd 

in een GIS-databank; in een tweede fase van het onderzoek dient deze databank als 

werkmateriaal voor het toepassen van verschillende technieken voor de analyse van 

veranderingen in het landschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meerdere 

tijdruimtemodellen zoals voorgesteld door Langran (1993). 

 

De historische tijdslaag van de Eerste Wereldoorlog staat in dit onderzoek centraal. Immers, 

met het jaartal 2014 in het vooruitzicht, is het bijna honderd jaar geleden dat de Eerste 

Wereldoorlog plaatsvond. Chielens, coördinator van het In Flanders Fields Museum te Ieper, 

stelt dat, aangezien er nagenoeg geen ooggetuigen meer zijn, enkel nog het landschap als 

laatste getuige kan spreken over wat er zich afspeelde tijdens deze oorlog (Chielens, 2006). 

Een eerste doelstelling van dit onderzoek is bijgevolg achterhalen welke impact deze Eerste 

Wereldoorlog gehad heeft op het landschap van de Westhoek. Er wordt getracht een antwoord 

te formuleren op de volgende vragen: “Welke veranderingen heeft de Eerste Wereldoorlog 
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gebracht op het vooroorlogse landschap?”, “Hoe evolueerde het landschap tijdens de 

oorlogsjaren?”, “Wat is de landschappelijke situatie na de oorlog?”, en “Zijn de 

landschappelijke getuigen van de Eerste Wereldoorlog vandaag nog steeds herkenbaar?”. Een 

tweede groep onderzoeksvragen richt zich op het methodologische aspect van dit onderzoek. 

De volgende twee vragen worden vooropgesteld: “Zijn de luchtfoto’s uit de collectie van het 

KLM/MRA bruikbaar als bron voor landschappelijk onderzoek?” en “Kunnen technieken 

voor de analyse van landschapsveranderingen toegepast worden om inzicht te krijgen in de 

veranderingen in het landschap tijdens de Eerste Wereldoorlog?”. Tot slot wordt ook de vraag 

geformuleerd of de luchtfoto’s uit de collectie van de RCAHMS evenzeer een goede bron 

vormen voor landschappelijk onderzoek. Figuur 1 brengt deze onderzoeksvragen samen.  

 

 
Figuur 1: Onderzoeksvragen van de Masterproef 

(Bron: Eigen onderzoek) 

 

Door een antwoord te geven op deze vragen reikt dit onderzoek informatie aan om, in 

navolging van de doelstellingen van de Europese Landschapsconventie, op een doordachte 

manier te werken aan het behoud en het beheer van het waardevolle oorlogslandschap in de 

Westhoek. Daarenboven draagt dit onderzoek bij tot het levendig houden van de herinnering 

aan de Eerste Wereldoorlog en tot het bewust maken van zowel bewoners als bezoekers van 

de historische dimensie van het actuele landschap van de Westhoek. 
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1.3 Studiegebied 

 

Voor dit onderzoek werd één studiegebied geselecteerd. Dit gebied is gelegen in de provincie 

West-Vlaanderen en strekt zich uit over de gemeenten Diksmuide en Kortemark. De 

oppervlakte van dit gebied bedraagt 30 km² (zie Figuur 2, p. 6).  

 

Dit studiegebied werd uitgekozen om meerdere redenen. Vooreerst is er een groot aantal 

luchtfoto’s beschikbaar in de Collection Photos Aériennes ’14-‘18 van het KLM/MRA die 

delen van dit gebied bedekken. Deze foto’s bestrijken daarenboven ook een grote tijdspanne 

binnen de oorlog, zodat de evolutie van het oorlogslandschap optimaal bestudeerd kan 

worden. Ten derde omvat dit gebied zowel de Belgische als de Duitse frontlinies ter hoogte 

van Diksmuide, alsook het Duitse bezette hinterland richting Kortemark. Dit zorgt ervoor dat 

niet alleen de landschappelijke impact en dynamiek van de slagvelden en loopgraven 

onderzocht kunnen worden, maar ook de organisatie van het bezette hinterland. Ten vierde 

kent dit gebied, gelegen op de scheidingslijn tussen de Polders, de Zandstreek en de 

Zandleemstreek (Groep Planning, 2005), een grote landschappelijke diversiteit die zich uit in 

vijf traditionele landschappen (Antrop et al., 2002). Dit biedt een meerwaarde aan het 

onderzoek. 

 

1.4 Opbouw van de Masterproef 

 

In het volgende hoofdstuk wordt het studiegebied in een ruimer geografisch, landschappelijk 

en historisch kader geplaatst. De landschappelijke diversiteit van het gebied komt in dit 

gedeelte uitgebreid aan bod, alsook het verloop van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek.  

 

In Hoofdstuk 3 worden de basisbronnen voor dit onderzoek besproken en geëvalueerd, 

waarbij bijzondere aandacht gaat naar de luchtfoto’s uit de collectie van het KLM/MRA. 

Hierbij worden ook twee GIS-databanken besproken, die door Birger Stichelbaut opgemaakt 

werden in het kader van zijn doctoraatsonderzoek (Stichelbaut, 2009). De eerste databank is 

het resultaat van een grootschalige inventarisatie van duizenden luchtfoto’s verspreid in 

archieven over heel de wereld. De tweede databank geeft een overzicht van de oorlogssporen 

zichtbaar op de foto’s van de verzameling van het KLM/MRA.  
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Hoofdstuk 4 gaat in op de gevolgde methodologie. De integratie van de verschillende 

tijdslagen in de GIS-databank wordt eerst besproken; vervolgens komt het gebruik van 

cartografische tijdruimtemodellen voor het analyseren van de veranderingen in het landschap 

aan bod. Hierbij worden zowel het theoretisch luik omtrent deze tijdruimtemodellen als de 

praktische integratie van deze analysetechnieken in de GIS-omgeving verduidelijkt.  

 

De resultaten van de analyse worden toegelicht in Hoofdstuk 5. De ruimtelijke en temporele 

veranderingen in het landschap worden samengevat in een tijdsreeks, in enkele 

transitiematrices en in verschillende tijdruimtecomposieten, zijnde tijdsdieptekaarten, 

stabiliteitskaarten en landschapstrajecten.  

 

In Hoofdstuk 6 worden deze resultaten en vooral de bruikbaarheid van de historische militaire 

luchtfoto’s en de toegepaste analysetechnieken ter discussie gesteld.  

 

Ten slotte worden in Hoofdstuk 7 de vooropgestelde onderzoeksvragen opnieuw bekeken en 

wordt er kernachtig een antwoord geformuleerd op deze vragen.  
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2. BESCHRIJVING VAN HET STUDIEGEBIED 

  

2.1 Algemene situering 

 

Het studiegebied is gelegen in het westen van West-Vlaanderen en strekt zich uit over het 

grondgebied van de gemeenten Kaaskerke, Beerst, Oudekapelle, Sint-Jacobs-Kapelle, Esen, 

Woumen en Vlaslo, die allen behoren tot de stad Diksmuide, en de gemeenten Werken, 

Zarren en Handzame, die deel uitmaken van de gemeente Kortemark (Figuur 2). Het 

studiegebied wordt doorsneden door twee grote waterlopen, namelijk de IJzer en de 

Handzamevaart, en hun omliggende en nagenoeg onbebouwde broeken en valleigronden. De 

spoorweg Gent - De Panne en de rijksweg N35, die Deinze met Veurne verbindt, versterken 

deze opdeling van het gebied. De belangrijkste woonconcentraties worden gevormd door het 

historische stadscentrum van Diksmuide en de meer recente woonuitbreidingen ten zuiden en 

ten zuidoosten van deze stadskern. Andere en kleinere woonconcentraties zijn de dorpscentra 

van Esen, Werken en Zarren. Langs de voornaamste uitvalswegen van deze dorpen, en 

voornamelijk langs de N35, is de lintbebouwing intens. Ook is er vrij veel verspreide 

bebouwing in het agrarische gebied dat zich uitstrekt tussen de N35 en de N369, waar vele 

grote walgrachthoeves en (para-)agrarische bedrijven gevestigd zijn (Groep Planning, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: Algemene situering van het studiegebied 

(Bron: NGI, 2002) 
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Toch kent het gebied een lage bevolkingsdichtheid; zo heeft de gemeente Diksmuide 

gemiddeld slechts één inwoner per hectare (Groep Planning, 2005). Voorts wordt het 

studiegebied gekenmerkt door de aanwezigheid van twee bedrijventerreinen, die zich ten 

zuiden en ten westen van de stadskern van Diksmuide situeren. Grote boscomplexen komen 

niet voor in het studiegebied.  

 

2.2 Fysisch-geografische situering 

 

Het studiegebied is gelegen op de scheidingslijn tussen drie bodemkundige streken, namelijk 

de Polders, de Zandstreek en de Zandleemstreek (Groep Planning, 2005). 

 

De Handzamevallei, de IJzerbroeken en het gedeelte van het studiegebied ten westen van de 

IJzer maken deel uit van de Polders. Deze streek kent een weinig reliëfrijke topografie, met 

een gemiddelde hoogteligging van ongeveer 3 m en een maximaal hellingspercentage van 1% 

(Sevenant et al., 2002). Lokaal kan er een zwak natuurlijk microreliëf van kreekruggen en 

komgronden voorkomen, evenals kunstmatige depressies ontstaan door het afgraven van klei 

voor de productie van baksteen en door veenontginning, zoals De Blankaart net ten zuiden 

van het studiegebied (Provoost, 2000; Sevenant et al., 2002; Groep Planning, 2005). De 

bodems bestaan er uit kleiig materiaal; de geologische formaties die van belang zijn voor deze 

bodems behoren allen tot het Quartair (Sevenant et al., 2002). Dit quartaire dek is er tot 20 m 

dik en bestaat uit een dunne laag niveo-eolisch dekzand uit het Pleistoceen en een dik pakket 

Holocene mariene afzettingen (Sevenant et al., 2002). Vooral tijdens de Duinkerke II-

transgressie in de 3e eeuw en de Duinkerke III-transgressie in de 11e eeuw werden dikke 

pakken mariene (kleiige) sedimenten afgezet (Sevenant et al., 2002). Na de 11e eeuw werd het 

studiegebied niet meer overspoeld en bleven de Duinkerke III-sedimenten dagzomen, zodat 

de polders in het studiegebied tot de Middellandpolders gerekend kunnen worden (Sevenant 

et al., 2002). Het onderliggende Tertiaire substraat bestaat uit subhorizontale, zacht naar het 

Noorden afhellende mariene afzettingen van de Formatie van Kortrijk en de Formatie van 

Tielt, ook gekend als het Ieperiaan (Jacobs & De Ceukelaire, 2002; Sevenant et al., 2002). 

 

De omgeving van Zarren en het deel van het studiegebied ten noorden van de vallei van de 

Handzamevaart behoren tot de Zandstreek. De Zandstreek vormt hier een overwegend vlak en 

laag gelegen gebied, dat in noordoostelijke richting geleidelijk oploopt tot het plateau van 

Wijnendale (Groep Planning, 2005). Het reliëf varieert er tussen 5 m hoogte nabij de 
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Handzamevallei en 10 m hoogte in het uiterste noordoosten van het studiegebied. De bodems 

zijn zandig. De quartaire deklaag is er enkele decimeters tot enkele meters dik en bestaat 

vooral uit niveo-eolische Pleistocene zandige sedimenten (Groep Planning, 2005). Het 

Tertiaire substraat bestaat ook hier uitsluitend uit Ieperiaanafzettingen (Jacobs & De 

Ceukelaire, 2002; Sevevant et al., 2002). 

 

Ten zuiden van de Handzamevallei strekt zich de Zandleemstreek uit. De Zandleemstreek is 

hier een opmerkelijk hoger gelegen en meer reliëfrijk gebied; het is een uitloper van de Rug 

van Westrozebeke (Sevenant et al., 2002; Groep Planning, 2005). Binnen de grenzen van het 

studiegebied worden hoogtes tot 36 m bereikt. De overgang van deze streek met het vlakke 

poldergebied van de vallei van de Handzamevaart is dan ook meer abrupt ten opzichte van de 

overgang van de Handzamevallei met de Zandstreek, en wordt de steilrand van Esen genoemd 

(Groep Planning, 2005). De bodems bestaat er uit lemig zand en (licht) zandleem. Net als in 

de Zandstreek is het quartaire dek relatief dun en heeft het vooral een Pleistocene niveo-

eolische oorsprong (Groep Planning, 2005). Naast Ieperiaanafzettingen komt op de hoogste 

toppen van dit gebied ook de Formatie van Gent voor, ook wel het onder-Paniseliaan 

genoemd (Jacobs & De Ceukelaire, 2002; Sevenant et al., 2002). 

 

2.3 Landschappelijke situering 

 

In het studiegebied situeren zich vier geografisch-landschappelijke streken, overeenkomstig 

met de bodemkundige indeling van het gebied: de Kustpolders en het Kustbekken, de 

Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei en de Zandleem- en leemstreek (Antrop et al., 2002) 

(zie Figuur 3, p. 9). Hierbinnen strekken zich vijf traditionele landschappen van het Vlaamse 

Gewest uit (Antrop et al., 2002). Dit zijn landschappen die niet of slechts in beperkte mate 

gewijzigd werden door de grootschalige ingrepen die sedert de Industriële Revolutie mogelijk 

waren en steunen op een combinatie van fysische en natuurlijke kenmerken, zoals reliëf, 

geologische structuur, hydrografie en bodemgesteldheid, en cultuurlandschappelijke 

kenmerken, zoals percelering, landgebruik, bewoningsvormen en -patronen (Antrop, 1989; 

Antrop & Van Damme, 1995). Deze traditionele landschappen van het Vlaamse Gewest 

vormen het belangrijkste kader voor landschappen in Vlaanderen en worden gebruikt als 

referentiekader voor het landschapsbeleid in Vlaanderen (Antrop, 1997; Van Eetvelde, 2007; 

Van Eetvelde & Antrop, 2008). 
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Figuur 3: Landschappelijke situering van het studiegebied 

(Bron: naar Antrop et al., 2002) 

 

Een eerste traditionele landschap is dit van de IJzervallei. Dit landschap wordt omschreven als 

een “vlak valleilandschap met grote en langgerekte weidepercelen […], met een landelijk 

karakter met wijdse zichten” (Antrop et al., 2002, p. 66). Er is een totale verspreiding van 

hoeves en kleine kerndorpen, waarvan de site in grote mate bepaald is door de 

bodemgesteldheid (Antrop & Van Damme, 1995). De IJzervallei heeft als frontzone van de 

Eerste Wereldoorlog een belangrijke erfgoedwaarde, maar ook talrijke relicten van 

ecologische en culturele betekenis dragen bij tot de waarde van dit landschap (Antrop et al., 

2002). Een groot gedeelte van dit landschap is opgenomen als ankerplaats en relictzone in de 

‘Atlas van de relicten van de traditionele landschappen’, beter gekend als de Landschapsatlas 

(Hofkens & Roosens, 2001; AGIV, 2006b). Ook is het zuidelijke deel van deze IJzervallei ter 

bescherming van een aantal vogelsoorten aangeduid als Vogelrichtlijngebied en is een 

gedeelte hiervan eveneens bestemd als Ramsargebied (Groep Planning, 2005; AGIV, 2006a). 

Dit zijn waterrijke gebieden die van internationale betekenis zijn voor watervogels (Groep 

Planning, 2005). 

 

Binnen de grenzen van het studiegebied wordt deze IJzervallei landschappelijk geïntegreerd 

in het traditionele landschap van het Westelijke Middelland (Antrop et al., 2002). Dit 

polderlandschap wordt getypeerd door zijn grote weidepercelen, omzoomd door smalle 

kronkelende wegen en talrijke sloten. Er is een ontbrekende of weinig dichte en meestal 

geknotte lineaire perceelsrandbegroeiing (Antrop et al., 2002). De erfgoedwaarde van dit 
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landschap schuilt in de vele nog niet onderzochte archeologische sites uit de Middeleeuwen 

en latere tijden, en ook in het feit dat sommige delen van dit landschap behoren tot de oudste 

ingepolderde gebieden van de wereld (Antrop et al., 2002). In dit Westelijke Middelland is de 

vallei van de Handzamevaart gelegen, die omwille van zijn ecologische waarde een Europees 

vogelrichtlijngebied vormt en omwille van zijn wetenschappelijke en historische waarde als 

relictzone en ankerplaats in de Landschapsatlas is opgenomen (AGIV, 2006a, 2006b). Ook de 

Handzamevaart zelf, en de Zarrenbeek die er in uitmondt, zijn in deze Landschapsatlas 

opgetekend als lijnrelicten (AGIV, 2006b). 

 

Aansluitend bij de zuidelijke uitlopers van dit Westelijke Middelland en de IJzervallei, is er 

de Zuidelijke IJzervlakte en het land van Ieper. Dit derde traditionele landschap, met Ieper als 

stedelijk centrum, kan omschreven worden als een vlak tot zacht golvend open 

landbouwgebied, met kleine, lage hoop- en kerndorpen en sterk verspreide alleenstaande 

bebouwing van vaak grote hoeven, soms met omwalling (Antrop et al., 2002). Ook dit 

landschap maakte deel uit van de frontzone van de Eerste Wereldoorlog, en heeft dus een 

grote erfgoedwaarde (Antrop et al., 2002). 

 

De Rug van Westrozebeke, een vierde traditionele landschap, wordt getypeerd door een 

afwisseling van gesloten beekdepressies en open ruggen met wijdse zichten (Antrop, 1989). 

Dit landschap heeft, als waterscheidingsrug tussen het bekken van de IJzer en het bekken van 

de Leie, een uitgesproken reliëf (Antrop et al., 2002). Beekvalleien, geïsoleerde bossen en 

verspreide bewoning met kleine hoop- en kerndorpen, bepalen de hoofdstructuur van dit 

traditionele landschap (Antrop et al., 2002). Op deze Rug van Westrozebeke is de relictzone 

‘akkerlandschap Klerken’ gelegen, die zich voor een deel uitstrekt in het studiegebied (AGIV, 

2006b). 

 

Ook het Houtland heeft eerder een golvende topografie en kent een lange traditie van 

opgaande perceelsrandbegroeiing, waardoor het landschap er van oudsher getypeerd wordt als 

een gesloten bocagelandschap (Antrop et al., 2002). Antrop en Van Damme (1995) halen 

echter wel aan dat vandaag de dag slechts nog lokaal enkele relicten bestaan van deze bocage 

flamand, zodat ook dit gebied nu eerder een open landschap vormt. Het Houtland kenmerkt 

zich verder door verspreide bebouwing en kleine kern- en hoopdorpen, en lokaal wijdse 

vergezichten, bepaald door de topografie (Antrop et al., 2002). 
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2.4 Historische situering 

 

De regio van het studiegebied kent een langdurige en bewogen geschiedenis, waarin de Eerste 

Wereldoorlog de belangrijkste en meest dramatische mijlpaal vormt.  

 

Toen op 4 augustus 1914 Duitse troepen de Belgische grens overstaken in kader van het von 

Schlieffen plan om een snelle zege tegen Frankrijk te forceren, werd België verplicht zijn 

neutrale positie in de oorlog te verlaten. De forten van Luik en Namen konden de Duitse 

opmars echter slechts kort ophouden, waardoor de Belgische soldaten zich eind augustus 

terugtrokken tot binnen de fortenkring rond Antwerpen. Echter, al snel bleek dat ook 

Antwerpen hetzelfde lot zou ondergaan als Luik en Namen (Bauwens, 2008). Koning Albert I 

liet zich vervolgens overhalen om het Belgische leger terug te trekken tot achter de IJzer, “de 

enige natuurlijke verdedigingslijn in West-Vlaanderen” (Stichelbaut, 2009). Het merendeel 

van de Belgische troepen bereikte de IJzer op 14 oktober 1914. De manschappen 

stationeerden zich tussen Nieuwpoort en Boezinge aan de westelijke rivieroever; de 

voorposten werden ten oosten van de rivier uitgebouwd. Loopgraven werden opgeworpen en 

over de IJzer werden bruggenhoofden gevormd. Diksmuide, van belang omwille van zijn 

spoorlijnen naar Nieuwpoort en Adinkerke, werd omgevormd tot een geallieerd bolwerk; 

Esen diende hierbij als voorpost (Bauwens, 2008; Dendooven, 2006a). De eerste 

schermutselingen tussen het Belgische en het Duitse leger aan de IJzer kwamen er op 16 

oktober (Bauwens, 2008). Sint-Pieters-Kapelle en Diksmuide werden onder vuur genomen, 

maar de Belgische soldaten, bijgestaan door de Franse troepen, slaagden er in de aanvallen af 

te weren. Een tweetal dagen later, op 18 oktober 1914, barstte de Slag aan de IJzer er in alle 

hevigheid los (De Vos, 2003). Reeds na twee dagen vechten hadden de Duitse troepen bijna 

alle dorpen ten oosten van de rivier veroverd; alleen Diksmuide en Nieuwpoort hielden nog 

stand (Bauwens, 2008; Dendooven, 2006). Op 22 oktober 1914 gebeurde echter het 

onvermijdelijke: de Duitse troepen slaagden er nabij Tervate in een bruggenhoofd op de 

westelijke IJzeroever te vormen en staken de volgende dagen en nachten de rivier over. De 

Belgische troepen trokken zich vervolgens op 26 oktober noodgedwongen terug tot achter de 

spoorwegdijk tussen Diksmuide en Nieuwpoort (Dendooven, 2006a; De Vos, 2003). 

Tezelfdertijd bekeek het Belgische leger mogelijkheden om via het sluizencomplex in 

Nieuwpoort het gebied tussen deze spoorweg en de IJzer onder water te zetten, om zo de 

Duitse opmars een halt toe te roepen (Dendooven, 2006a). Karel Cogge, opzichter van de 

Noordwatering van Veurne, gaf een belangrijk advies over dit idee, zodat op 27 oktober 1914 
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de deuren van het Oud Veurnesas werden opengezet (Bauwens, 2008; De Vos, 2003). De 

watertoevoer van deze sluis bleek echter gering, waardoor slechts een klein gebied ten oosten 

van Nieuwpoort onder water kwam te staan. Diezelfde dag werd daarom beslist ook de 

overloop van de Veurne Ambacht te openen; deze taak was weggelegd voor Hendrik Geeraert 

(De Vos, 2003; Dendooven, 2006a). Deze keer stroomde het zeewater snel de polders van de 

IJzervlakte binnen, zodat het volledige gebied tussen de linkeroever van de IJzer en de 

spoorwegberm Nieuwpoort-Diksmuide op korte tijd geïnundeerd werd (Bauwens, 2008). De 

Duitse soldaten kregen hierdoor het bevel tot een algemene terugtocht tot op de oostelijke 

oever van de IJzer, waarbij honderden Duitsers verdronken of vanaf de Belgische eerste linie 

neergeschoten werden. Zo kwam tegen de avond van 30 oktober 1914 een einde aan het 

Duitse offensief; de Slag aan de IJzer was voorbij (Dendooven, 2006a).  

 

Voor het Belgische leger begon vanaf 30 oktober 1914 een ‘wacht aan de IJzer’ die tot eind 

september 1918 zou duren, terwijl het Duitse leger zijn inspanningen voortaan op de regio 

rond Ieper zou gaan concentreren (Bauwens, 2008; Dendooven, 2006a). Nog tot 10 november 

1914 werd er echter zwaar gevochten om de ruïnes van Diksmuide, die uiteindelijk in handen 

vielen van de Duitsers (Dendooven, 2006a). Om het verdere oprukken van de Duitsers te 

verhinderen, breidden de geallieerden de bestaande grote inundatie ten noorden van 

Diksmuide uit in de richting van de Blankaart. Ditmaal werd een brede strook tussen de 

rechteroever van de IJzer en het Ieperleekanaal onder water gezet (Bauwens, 2008). “Vanaf 

toen zat het IJzerfront muurvast”, stelt Dendooven (2006b); “de loopgraven verloren hun 

voorlopige karakter”, omschrijft Bauwens (2008) de situatie. Het eerste oorlogsjaar aan de 

IJzer eindigde zo zonder dat er noemenswaardige veranderingen gekomen waren in de 

posities van de Belgische en de Duitse eerste linies die eind oktober waren ingenomen 

(Bauwens, 2008). Ook in de komende twee jaren vonden er geen noemenswaardige 

wapenfeiten plaats aan het IJzerfront. Koning Albert I stond zijn leger niet toe offensieve 

acties te ondermenen, en ook aan Duitse zijde werden er lange tijd geen doorbraakpogingen 

op touw gezet. Wel waren er vaak schermutselingen tussen patrouilles en ook vonden er 

dagelijks beschietingen en overvallen plaats, maar het enige doel hierbij was de eigen linies te 

verbeteren of de “offensieve geest te onderhouden”, zoals Heyvaert (2006) het noemt. Ook in 

het voorjaar en de vroege zomer van 1917 heerste er een zekere oorlogsmoeheid bij de 

verschillende legers aan het IJzerfront, die deels toegeschreven kon worden aan de lange en 

strenge winter van 1916-1917 (Bauwens, 2008).  
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Nadat de Duitsers in het voorjaar van 1917 Amerikaanse schepen onder vuur hadden 

genomen, besloten de Amerikanen zich niet langer afzijdig te houden in het conflict en de 

geallieerden bij te staan in de Westhoek (Bauwens, 2008). Op 23 juni 1917 kwamen de eerste 

Amerikaanse troepen aan en weldra zouden nog honderdduizenden volgen, zodat tegen 

september 1918 anderhalf miljoen Amerikaanse soldaten aanwezig waren aan het Westfront. 

Het machtsevenwicht werd hierdoor gewijzigd, en dit deed koning Albert I beseffen dat de 

tijd aangebroken was om van een stellingenoorlog naar een aanvalsoorlog over te gaan 

(Bauwens, 2008). De Belgische, Britse, Franse en Amerikaanse troepen ontwierpen samen 

een plan voor een eindoffensief dat tot de capitulatie van het Duitse Rijk moest leiden 

(Bauwens, 2008; Verbeke, 2006). Op 28 september 1918 startte dit eindoffensief. Belgische, 

Franse en Britse troepen vielen het Duitse front tussen de Blankaart en de Leie aan en nog 

geen week later hadden zij de West-Vlaamse heuvelrij op de Duitsers herwonnen (Verbeke, 

2006). Op 14 oktober 1914 kwam er opnieuw beweging in het front, nu ten noorden van 

Diksmuide. Na vier jaar in de loopgraven verlieten de Belgische troepen er hun linies achter 

de spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort, en rukten zij op in de richting van Brugge. Het Duitse 

front stortte ineen, en reeds op 20 oktober bereikten de geallieerden het Afleidingskanaal van 

de Leie (Stichelbaut, 2009; Verbeke, 2006). Nog geen maand later, op 11 november 1918, 

kwam de oorlog aan de lijn Zelzate-Gent-Lessen tot een einde; de Duitsers gaven zich over en 

ondertekenden een wapenstilstand. “Het herstel van de verwoeste gebieden kon eindelijk 

beginnen”, besluit Stichelbaut (2009). 
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3. MATERIAAL 

 

De studie van het landschap op de vier gekozen tijdstippen - 1911, 1914-1918, 1939-1945 en 

2010 - gebeurt aan de hand van een kaarten- en luchtfotoanalyse. Deze kaarten en luchtfoto’s 

worden opgesomd in Tabel 1 en worden weergegeven in Figuur 5.  

 

 
Figuur 4: Uitsnede van de vier tijdslagen (stadskern Diksmuide) 

(Bron: MCI, 1911; KLM/MRA, 1914-1918; RCAHMS, 1939-1945; Gis West, 2000) 
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Tabel 1: Gebruikte datasets 

Datasets Datum Oorspronkelijke schaal 

Topografische kaart MCI 1911 1 : 20.000 

Luchtfoto’s KLM/MRA 1914-1918 Uiteenlopend 

Luchtfoto’s RCAHMS 1939-1945 Uiteenlopend 

Orthofoto’s Gis West 2000 1 : 10.000 

(Bron: Eigen onderzoek) 

 

3.1 Luchtfoto’s 

 

3.1.1 Luchtfoto’s 1914-1918 van het KLM/MRA 

 

De basisbron voor dit onderzoek bestaat uit een reeks luchtfoto’s uit de Collection Photos 

Aériennes ’14-’18 van het KLM/MRA. Deze collectie luchtfoto’s uit de Eerste Wereldoorlog 

bevat 48.511 fotoafdrukken en vormt hiermee de grootste collectie van historische beelden in 

België. Het overgrote deel van deze foto’s werd genomen door het Aviation Militaire Belge, 

of ook de Belgische Militaire Luchtvaart, maar ook een aantal Franse, Britse en Duitse 

beelden zijn in de collectie opgenomen. Zo goed als alle foto’s uit deze collectie kunnen 

gelokaliseerd worden in België, waarbij de meeste foto’s de frontzone tussen Nieuwpoort en 

Ieper laten zien. De meeste beelden zijn verticale of bijna verticale luchtfoto’s; slechts een 

beperkt aantal panoramische en oblieke foto’s zijn in de collectie terug te vinden (Stichelbaut, 

2009). 

 

De 355 luchtfoto’s die uit deze collectie weerhouden werden voor het analyseren van het 

oorlogslandschap zijn allen verticale zwart-wit luchtfoto’s. De afmetingen van deze foto’s 

variëren, afhankelijk van de camera die gebruikt werd. Zo meten de Belgische beelden 13x18 

cm voor camera’s met een focuslengte van 26 cm en 18x24 cm voor camera’s met een 

focuslengte van 52 cm of 120 cm. Ook de kwaliteit van de luchtfoto’s is sterk wisselend, 

voornamelijk bepaald door de weersomstandigheden en de stabiliteit van het vliegtuig tijdens 

het moment van opname, maar ook afhankelijk van de chemicaliën gebruikt voor het 

ontwikkelen van de foto’s (Stichelbaut, 2006).  

 

Figuren 5 t.e.m. 7 geven de temporele en ruimtelijke distributie van deze luchtfoto’s weer. 
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Figuur 5: Ruimtelijke spreiding van de luchtfoto’s KLM/MRA 

(Bron: Stichelbaut, 2009, eigen verwerking) 

1915 

1916 

1917 

1918 
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Figuur 5 visualiseert de contouren van de 355 geselecteerde luchtfoto’s per jaartal en toont zo 

de ruimtelijke distributie van deze foto’s. Uit de figuur blijkt vooreerst de complexe 

verspreiding van deze foto’s, zowel in de ruimte als in de tijd. De figuur geeft aan dat er voor 

het eerste oorlogsjaar, 1914, geen enkele luchtfoto voorhanden is in de collectie van het 

KLM/MRA, en dat er ook slechts een zeer klein aantal foto’s beschikbaar zijn voor 1915 voor 

het gekozen studiegebied. Het aantal foto’s neemt echter wel toe naarmate de oorlog vordert. 

Voorst wordt ook duidelijk dat er een grote variatie is aan afmetingen van de foto’s.  

 

Figuur 6 laat de resulterende bedekking van deze foto’s zien voor het volledige studiegebied. 

De figuur geeft aan dat het volledige studiegebied door minstens één foto uit de collectie 

bedekt wordt, uitgezonderd van een kleine oppervlakte in het centrum en in het uiterste 

westen van in het studiegebied. 

 

 

Figuur 6: Luchtfotobedekking KLM/MRA 

(Bron: Stichelbaut, 2009, eigen verwerking) 

 

Figuur 7 geeft het aantal luchtfoto’s per maand aan, en toont zo de temporele spreiding van 

deze foto’s. De figuur toont dat de geselecteerde foto’s een tijdspanne bestrijken van april 

1915 tot en met oktober 1918. Voor het jaartal 1915 zijn er slechts vijf foto’s beschikbaar in 

de collectie van het KLM/MRA, verdeeld over de maanden april, augustus, september en 

december. Ook voor de eerste twee maanden van 1916 zijn geen luchtfoto’s voorhanden. 

Vanaf maart 1916 zijn er echter wel maandelijks luchtfoto’s beschikbaar, uitgezonderd van 

juni 1917. Voor september en oktober 1917 worden de meeste foto’s geteld. 
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Figuur 7: Temporele spreiding van de luchtfoto’s KLM/MRA 

(Bron: Stichelbaut, 2009, eigen verwerking) 

 

3.1.2 Luchtfoto’s 1940-1945 van de RCAHMS 

 

Voor de analyse van het landschap net na de Eerste Wereldoorlog werd gebruik gemaakt van 

enkele luchtfoto’s uit de collectie van de Allied Central Interpretation Unit, bijgehouden door 

de Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland te Edinburgh. 

Deze collectie luchtfoto’s, daterend uit de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), bestaat uit zo’n 

vijf miljoen geallieerde beelden van diverse locaties in West-Europa. De collectie maakt deel 

uit van The Aerial Reconnaissance Archives en behoort tot The National Collection of Aerial 

Photography van Schotland (RCAHMS, s.d.). 

 

Uit deze collectie werden ter plekke, in Edinburgh, 29 luchtfoto’s geselecteerd. Deze beelden 

zijn, net als de foto’s uit de collectie van het KLM/MRA, allen zwart-wit verticale of bijna 

verticale luchtfoto’s van allerhande grootte. De beelden zijn echter van veel mindere 

kwaliteit. De 29 geselecteerde luchtfoto’s vertegenwoordigen vier maanden uit de Tweede 

Wereldoorlog, met name juni 1942, mei 1943, juni 1943 en augustus 1944, en overlappen 

elkaar in die mate dat zij samen zo goed als het volledige studiegebied bedekken.  

 

3.1.3 Orthofoto’s 2000 van Gis West 

 

Om een beeld te verkrijgen van de hedendaagse toestand van het landschap in het 

studiegebied, werden recente middenschalige kleurenorthofoto’s onder de loep genomen. 
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Deze kleurenorthofoto’s, die in opdracht van de provincie West-Vlaanderen werden 

geproduceerd, geven de toestand van het landschap in het voorjaar van 2000 weer. De 

fotografische luchtopnames dateren meer bepaald van 30 april 2000 en gebeurden in kleur, op 

een vliegschaal 1 : 10.000. Deze luchtfoto’s werden aan hoge resolutie ingescand om daarna 

geometrisch en radiometrisch gecorrigeerd te worden. Hier werd het nationale Belgische 

Lambert72-referentiesysteem aangewend. De bekomen digitale orthofoto’s werden hierna 

versneden tot tiles van 600x600 m (AGIV, 2003).  

 

Voor deze studie werden 116 digitale tiles gebruikt, die samen het studiegebied volledig 

bedekken. De accuraatheid van deze foto’s werd op terrein gecontroleerd; dit gebeurde in het 

voorjaar van 2010. 

 

3.2 Topografische kaarten 

 

3.2.1 Topografische kaarten 1911 van het MCI 

 

Het landschap aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog werd bestudeerd aan de hand 

van twee kaartbladen van de allereerste officiële grootschalige basiskaart van België, die 

tussen 1866 en 1881 werd uitgegeven door het Militair Cartografisch Instituut. Voor de 

cartografie van deze kaart werd de equivalentie kegelprojectie van Bonne gebruikt, en als 

referentielichaam deed de ellipsoïde van Delambre dienst (Beyaert et al., 2006; De Maeyer et 

al., 2004). Bij het opmaken van deze kaart vertrok men van de kadastrale perceelplannen, van 

dewelke de nauwkeurigheid werd gecontroleerd, de altimetrie werd aangevuld en de 

toponiemen werden overgenomen (Thoen, 1996). De opnamen voor deze kaart gebeurden op 

planchetten op schaal 1 : 20.000, met de bedoeling om een basiskaart op schaal 1 : 40.000 te 

maken, maar de kwaliteit van de opnamen bleek zo goed dat men ook een veelkleurige kaart 

op schaal 1 : 20.000 publiceerde (De Maeyer et al., 2004). De productie van deze kaart 

omvatte zes tot zeven maanden terreinwerk, waarna de kaart door middel van zinkdruk werd 

gepubliceerd (De Maeyer & De Vliegher, 2003). De eerste volledige topografische herziening 

van deze basiskaart gebeurde van 1879 tot 1890 en de tweede vond plaats tussen 1903 en 

1912. In 1928 startte de tweede uitgave van deze kaart, met een nieuwe triangulatie en 

legende, maar weliswaar zonder herziening van de topografische gegevens (De Maeyer & De 

Vliegher, 2003). De publicatie van deze heruitgave gebeurde tot 1950 (Beyaert et al, 2006). 

Als militaire kaart geeft deze kaart een nauwkeurige weergave van het wegennet en van de 
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waterlopen, alsook van de bomenrijen en de bebouwing. Beyaert  et al. (2006) menen dat 

deze eerste basiskaart van bijzonder groot belang is voor landschappelijk onderzoek. Deze 

kaart “biedt de meest gedetailleerde en precieze weergave van het landschap, en dat in een 

periode van de belangrijke landschappelijke transformaties die met de industrialisatie op gang 

waren gekomen”, stellen Beyaert et al. (2006, p. 14).  

 

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de heruitgave van deze basiskaart in 1941. De 

kaartbladen die onder de loep genomen werden zijn de volgende: (i) Dixmude, feuille XX, 

planchette n°2 en (ii) Cortemark, feuille XX, planchette n°3. Het kaartblad Dixmude werd 

opgenomen in 1860 en werd op terrein herzien in 1883 en 1911; het kaartblad Cortemark 

werd in 1861 opgenomen en herzien in 1883 en 1911. Beide kaartbladen geven dus een beeld 

van het landschap in 1911. 

 
 
3.3 GIS-databanken 

 

De collectie luchtfoto’s uit de Eerste Wereldoorlog van het KLM/MRA is slechts een van de 

vele archieven waar dergelijk historische beelden terug te vinden zijn. Immers, tijdens de 

Eerste Wereldoorlog stuurden vele verschillende nationaliteiten vanaf 1915 regelmatig 

verkenningsvluchten uit over alle fronten, met honderdduizenden luchtfotografische opnames 

als resultaat (Stichelbaut, 2006; Stichelbaut, 2009). De meerderheid van deze luchtfoto’s 

bracht de vijandelijke linies in beeld, hoewel ook vele strategische missies werden uitgevoerd 

om informatie te verkrijgen over het bezette gebied ver achter deze linies (Stichelbaut, 2009). 

Een groot aantal van de beelden zijn tot vandaag de dag bewaard gebleven in verschillende 

archieven, musea en privécollecties over de hele wereld, van Europa over de Verenigde Staten 

tot zelfs in Australië (Stichelbaut, 2009). 

 

In kader van zijn doctoraatsonderzoek, dook Birger Stichelbaut in deze internationale 

fotoarchieven (Stichelbaut, 2009). Hij maakte hierbij twee GIS-databanken op. Een eerste 

databank is het resultaat van een grootschalige inventarisatie van meer dan 6500 foto’s uit de 

grootste archieven, die de frontzone tussen Nieuwpoort en Houthulst weergeven. Een tweede 

GIS-databank is een inventaris van de oorlogssporen zichtbaar op deze foto’s. Beide 

databanken werden in dit onderzoek geraadpleegd. 
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3.3.1 Databank 1: Inventarisatie van de luchtfoto’s 

 

In een eerste fase van zijn onderzoek lokaliseerde Stichelbaut de grootste en de meest 

belovende archieven over heel de wereld, die beelden van het Westelijke Front bevatten. 

Hiervoor werden de nationale archieven van de landen die deelnamen aan de Eerste 

Wereldoorlog aangeschreven, alsook hun legermusea. De grootste en belangrijkste collecties 

bleken zich te bevinden in de volgende zes instellingen: het Koninklijk Legermuseum in 

Brussel, het Belgische militaire archief in Evere, het Imperial War Museum in Londen 

(Groot-Brittannië), het Australian War Memorial in Canberra (Australië), het Bayerische 

Kriegsarchiv in München (Duitsland) en de National Archives and Records Administration te 

Washington (Verenigde Staten).  

 

Stichelbaut onderzocht de inhoud van deze zes collecties, waarbij hij voornamelijk aandacht 

besteedde aan de hoeveelheid luchtfoto’s in deze verzamelingen, alsook aan de ruimtelijke 

distributie van deze foto’s (Stichelbaut, 2009). Het resultaat hiervan was verbluffend: de 

collecties houden samen meer dan honderdduizend luchtfoto’s, waarbij sommige 

verzamelingen uitsluitend foto’s van een bepaald gebied bevatten terwijl andere collecties 

elkaar in hoge mate in de ruimte overlappen (Stichelbaut, 2009). Stichelbaut integreerde 

daarom deze luchtfotobedekking van de verschillende archieven in één kaartbeeld in een GIS-

omgeving, zodat duidelijk gemaakt kon worden hoeveel luchtfoto’s voorhanden zijn voor een 

bepaald gebied en in welke archieven deze foto’s te vinden zijn. Hij aanschouwt deze kaart 

dan ook als een bijzonder handig instrument om mogelijks interessante onderzoeksgebieden 

met een adequate luchtfotobedekking te selecteren (Stichelbaut, 2009). 

 

Op basis van deze kaart koos Stichelbaut het gebied tussen Nieuwpoort en Houthulst uit als 

studiegebied voor zijn verdere onderzoek. Voor dit gebied van ongeveer 450km² verzamelde 

hij meer dan 6500 luchtfoto’s uit de eerder genoemde archieven, waarbij het merendeel van 

de foto’s afkomstig is van de collectie van het KLM/MRA (Stichelbaut, 2009). Deze 6500 

foto’s kregen elk een uniek nummer en werden, voor zover dit mogelijk was, gelokaliseerd en 

gegeorefereerd binnen de GIS-omgeving. Hierbij werden de contouren van de foto’s 

opgenomen in een GIS-laag, samen met hun unieke nummer. De annotaties op de foto’s, die 

voornamelijk informatie bieden over de opnameomstandigheden, en ook de beschikbare 

metadata werden geïnventariseerd in een aparte databank. Het opnemen van de unieke 

fotonummers in deze databank maakte het mogelijk deze databank opnieuw te integreren in 
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de GIS-omgeving, door de koppeling te maken met de ‘contouren-laag’. Zo kon alle 

informatie in de databank geografisch bevraagd en gevisualiseerd worden, waaronder ook de 

opnamedata van de foto’s.  

 

In dit onderzoek werd deze databank met deze doelstelling ook aangewend; de databank werd 

gebruikt om de geografische distributie van de geselecteerde 355 foto’s uit de verzameling 

van het KLM/MRA in de tijd voor te stellen (zie Figuur 5, p. 16). 

 

3.3.2 Databank 2: Inventarisatie van de oorlogssporen 

 

In het tweede deel van zijn doctoraatsonderzoek focuste Stichelbaut zich op de interpretatie 

van de verworven luchtfoto’s. Stichelbaut maakte vooreerst een gedetailleerd overzicht op 

van de diverse elementen die te observeren zijn op deze luchtfoto’s. Hij maakte hierbij een 

onderscheid tussen drie categorieën van elementen: natuurlijke en topografische componenten 

van het landschap zoals (spoor)wegen, waterlopen, bomenrijen en bebouwing, traditionele 

archeologische sporen zoals cropmarks en soilmarks, en de oorlogssporen gelieerd aan de 

Eerste Wereldoorlog, waar de meeste aandacht aan besteed wordt. De diverse soorten 

oorlogssporen die deel uitmaken van het militaire landschap werden beschreven in een 

uitgebreide typologie, waarbij Stichelbaut een opdeling maakte tussen frontliniestructuren 

zoals loopgraven en bunkers, hinterlandorganisaties zoals barakken, hospitalen en 

trainingsites, en artillerieopstellingen die voorkomen in beide gebieden. Stichelbaut maakte 

vervolgens gebruik van deze opgestelde typologie van oorlogssporen om het uitzicht van het 

oorlogslandschap in studiegebied tussen Nieuwpoort en Houthulst te analyseren. Deze 

gedetailleerde studie gebeurde in een GIS-omgeving, waarbinnen bijna 27.000 sporen werden 

gedigitaliseerd en gevisualiseerd (zie Figuur 9, p. 23). Deze sporen werden in een uitgebreide 

databank gebracht, die niet alleen het type spoor aangeeft, maar ook de nationaliteit van dit 

spoor en de datering ervan bevat (Stichelbaut, 2009). 

 

Deze databank werd in dit onderzoek aangewend om de militaire structuren in het 

studiegebied te lokaliseren en te dateren. Er werd hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende types oorlogssporen; alle militaire sporen werden onder de noemer ‘militaire 

objecten’ geplaatst. 
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Figuur 8: Overzicht van de belangrijkste oorlogssporen (uittrekstel Stichelbaut, 2009) 

(Bron: Stichelbaut & Bourgeois, 2009) 
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4. METHODEN 

 

Het onderzoek in deze studie verliep in drie fases. In een eerste fase werden de (historische) 

luchtfoto’s en de topografische kaartbladen geïntegreerd in een GIS-databank. In een tweede 

fase werd deze databank aangewend om met behulp van verschillende cartografische 

tijdruimtemodellen zoals beschreven door Langran (1993) de veranderingen in het landschap 

te analyseren en voor te stellen. In de derde en laatste fase, die los staat van de eerdere 

onderzoeksfases, werd door middel van een steekproef het wederopgebouwde landschap 

bestudeerd. 

 

4.1 Inventarisatie en opbouw van de GIS-databank 

 

Voor het opmaken van de GIS-databank werd gebruik gemaakt van de software ArcGIS 9.2. 

Dit vector-GIS biedt de mogelijkheid om geografische gegevens te beheren, te bevragen, te 

analyseren en op verschillende manieren voor te stellen (Antrop & De Maeyer, 2005). Het 

opbouwen van de databank gebeurde in drie stappen. Eerst werd een legende opgesteld van de 

landschappelijke informatie die gekarteerd zou worden op de luchtfoto’s en de topografische 

kaartbladen. In een tweede stap werden deze kaartbladen en ook de luchtfoto’s uit de collectie 

van de RCAHMS gegeorefereerd. Daarna werden de verschillende karteringsobjecten per 

tijdslaag als polygonen gedigitaliseerd in één thematische laag in de GIS-omgeving. 

 

4.1.1 Opbouw van de legende van de karteringsobjecten 

 

De analyse van landschapsveranderingen steunt veelal op een analyse van veranderingen in 

bodembedekking- en bodemgebruikpatronen (Van Eetvelde, 2009), zoals in het onderzoek 

van Kienast (1993), Skånes en Bunce (1997), Skånes (1997), Cousins (2001) Vuorela et al. 

(2002) en Käyhkö en Skånes (2006). Ook in dit onderzoek worden de veranderingen in 

bodembedekking- en bodemgebruikpatronen bestudeerd. Voor de classificatie van 

karteringsobjecten werd bijgevolg uitgegaan van de meest dominante bodembedekking- en 

bodemgebruiktypes die in het studiegebied voorkomen gedurende de verschillende 

tijdsperiodes. In Tabel 2 (zie p. 25) wordt deze classificatie van de karteringsobjecten 

weergegeven, waarbij voor elk karteringsobject een eenduidige omschrijving geformuleerd 

staat.  
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Tabel 2: Legende van de karteringsobjecten 

Karteringsobject Omschrijving  

Akkerland Oppervlakte gebruikt voor het telen van gewassen 

Grasland Oppervlakte gedomineerd door grassen 

Bos Oppervlakte gedomineerd door bomen 

Lineair groen Smalle strook grond ingenomen door bomenrijen, hagen en houtkanten 

Tuin Oppervlakte bij een gebouw voor het kweken van bloemen, groenten of fruitbomen 

Bebouwing Oppervlakte ingenomen door gebouwen 

Recreatieterrein Terrein ingericht voor vrijetijdsbesteding zoals het beoefenen van een sport en kamperen 

Industrieterrein Terrein waarop industriële ondernemingen gevestigd zijn of dat daarvoor geschikt is 

Water Oppervlakte ingenomen door watervlakken en waterlopen 

Weg Smalle strook grond gebruikt voor het auto-, fiets- en wandelverkeer 

Spoorweg Smalle strook grond gebruikt voor treinverkeer 

Militair object Object met militaire waarde zoals een loopgraaf, bunker, smalspoor en barak 

Ruïne Overblijfsel van een verwoest gebouw 

Kraterlandschap Oppervlakte gedomineerd door bomkraters 

Inundatiegebied Oppervlakte die onder water gezet is 

(Bron: aangepast naar Antrop et al., 2000; Den Boon & Geeraerts, 2005) 

 

4.1.2 Proces en methode van georefereren  

 

De twee topografische kaartbladen en de 29 luchtfoto’s uit de collectie van de RCAHMS 

dienden gegeorefereerd te worden, dit wil zeggen ingepast in een gekend ruimtelijk 

coördinatensysteem (Antrop & De Maeyer, 2005). Hiervoor werd gekozen voor het Belgische 

nationale Lambert72-referentiesysteem, aangezien alle andere data in dit referentiesysteem 

werden vrijgegeven. Voor elk kaartblad en voor elke foto werden, homogeen verspreid over 

het volledige beeld, tien grondcontrolepunten gekozen die ondubbelzinnig herkenbaar waren 

op deze beelden alsook op de orthofoto’s van 2000, die als referentiedata dienden. 

Voornamelijk kruispunten van wegen, waterlopen en ook hoekpunten van huizen werden als 

grondcontrolepunten aangeduid. Als transformatie voor deze georeferenties werd gekozen 

voor een tweedegraads polynomiale transformatie. Bij deze transformatie vergroot de 

nauwkeurigheid rond de gekozen punten, maar kunnen er echter wel vervormingen optreden 

verder weg van de punten. Dankzij de homogene spreiding van de gekozen 

grondcontrolepunten was dit bij deze georeferenties echter niet zo. Bovendien werd bij de 
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tweedegraads polynomiale transformatie voor elk beeld de kleinste total root mean square 

error bekomen, een maat voor de nauwkeurigheid van de transformatie, wat de keuze voor 

deze transformatie bestendigt. Voor elk beeld werd een total root mean square error 

verkregen die kleiner is dat de pixelgrootte van het beeld, zodat de afwijkingen bekomen bij 

de georeferentie aanvaardbaar waren. De nieuwe beelden die gegenereerd werden na het 

uitvoeren van de transformatie werden samengesteld met behulp van de nearest neighbour 

resampling method. Bij deze herbemonsteringsmethode, die uitermate geschikt is voor 

thematische data, worden geen nieuwe waarden gecreëerd, maar krijgt iedere nieuwe pixel de 

waarde van de meest nabije gekende cel (Antrop & De Maeyer, 2005).  

 

4.1.3 Proces en methode van digitaliseren 

 

De karteringsobjecten zichtbaar op de twee kaartbladen van 1911, op de luchtfoto’s uit de 

Eerste Wereldoorlog en op de orthofoto’s van 2000 werden per tijdslaag als polygonen 

gedigitaliseerd in één thematische laag binnen de GIS-omgeving. Voor de periode van de 

Eerste Wereldoorlog werd hierbij gekozen om de karteringsobjecten per maand te 

digitaliseren. Aangezien er voor 35 oorlogsmaanden luchtfoto’s beschikbaar waren in het 

KLM/MRA-archief en ook dus een tijdstip voor (1911) en een tijdstip na de oorlog (2010) in 

de analyse werden opgenomen, werd bijgevolg een GIS-databank gecreëerd die de 

landschappelijke evolutie in het studiegebied weergeeft in 37 tijdslagen. De uiteindelijke GIS-

databank telt 41.858 polygonen, elk met een uniek ID. De keuze om alle tijdslagen in 

eenzelfde thematische laag te digitaliseren zorgde ervoor dat er geen slivers konden gecreëerd 

worden. De keuze voor het digitaliseren van de karteringsobjecten als polygonen liet toe om 

in een volgende onderzoeksfase het oppervlakte-aandeel van deze karteringsobjecten per 

tijdslaag te bestuderen. 

 

4.2 Analyse van de landschapsveranderingen 

 

De studie van de landschapsveranderingen in het studiegebied steunt op de principes en de 

technieken van de HLC (Clark et al., 2002) en maakt gebruikt van meerdere 

tijdruimtemodellen zoals voorgesteld door Langran (1993) om deze veranderingen te 

analyseren en voor te stellen.  
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4.2.1 Historic Landscape Characterisation (HLC) 

 

De theorie en de praktijk van de HLC werden in de jaren ’90 van de 20ste eeuw in Engeland 

ontwikkeld (Fairclough et al., 2002; Clark et al., 2004; Turner, 2006, 2007). Deze HLC tracht 

in een GIS-omgeving zowel de archeologische als de historische dimensie van de actuele 

landschappen te bepalen en probeert hierbij ook te verklaren hoe en waarom deze 

landschappen eruit zien zoals de dag van vandaag, door de historische processen te 

achterhalen die er plaatsgrepen (Fairclough et al., 2002). De principes van deze HLC zijn 

eenvoudig: het gaat om het karteren van de historische dimensie van het hedendaagse 

landschap, door het bepalen en het analyseren van de tijdsdiepte van dit landschap (Clark et 

al., 2004). Deze tijdsdiepte geeft aan tot hoe ver in de tijd de waarneembare landschappelijke 

elementen en structuren teruggaan (Antrop, 2007; Van Eetvelde & Antrop, 2008). Hierbij 

wordt het actuele landschap holistisch, als een geheel, opgevat en worden werkelijk alle 

elementen in dit landschap beschouwd (Fairclough, 2003; Clark et al, 2004). Deze 

karakterisatie start met de systematische identificatie en beschrijving in een GIS-databank van 

de historische attributen die in het hedendaagse landschap vervat zitten, hierbij gebruik 

makend van vele verschillende bronnen zoals historisch kaartmateriaal en luchtfoto’s (Clark 

et al., 2004).  Tot deze attributen behoren ondermeer het actuele en het historische 

landgebruik, het type omheining rond percelen en de nederzettingspatronen. Deze attributen 

worden vervolgens, op verschillende schalen, gegroepeerd tot Historic Landscape Character 

Types, die weergegeven kunnen worden in een Historic Landscape Character Map 

(Fairclough, 2003; Clark et al., 2004). Deze resulterende kaart en de verschillende historische 

landschapskaraktertypes geven tot slot de mogelijkheid tot complexe interpretaties voor een 

waaier aan toepassingsvelden, zoals het beheer van het landschap (Clarck et al. 2004). 

 

4.2.2 Tijdruimtemodellen 

 

Om de veranderingen in het landschap doorheen de tijd te analyseren en voor te stellen, kan 

men gebruik maken van verschillende cartografische tijdruimtemodellen zoals beschreven 

door Langran (1993) in zijn “Time in Geographic Information Systems”. Langran (1993) 

maakt hierbij onderscheid tussen drie tijdruimtemodellen: (i) een tijdsreeks of a sequence of 

snapshots, (ii) verschil aangrenzende tijdsdoorsneden of  a base state with amendments en 

(iii) tijdruimtecomposieten.  
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4.2.2.1 Tijdsreeksen 

Een tijdsreeks of een sequence of snapshots kan omschreven worden als een opeenvolging 

van momentopnames, waarbij de toestand van het landschap per tijdstip weergegeven wordt 

(Langran, 1993). Door het opstellen van een uniforme legende voor elke momentopname 

wordt het mogelijk gemaakt om via een grondige visuele vergelijking de meest opvallende 

landschapsveranderingen in de tijdsreeks te bestuderen. Eenvoudige metrieken, zoals het 

oppervlakte-aandeel van elke legendecategorie, maken het mogelijk om de algemene trends in 

landschapverandering weer te geven. Een tijdsreeks laat echter niet toe om uitspraken te 

formuleren over de exacte locatie, de aard en de omvang van deze veranderingen in het 

landschap (Van Eetvelde, 2009; Van Eetvelde & Käyhkö, 2009). Tijdsreeksen werden reeds 

veelvuldig gebruikt voor de analyse van veranderingen in het landschap, ondermeer in het 

onderzoek van Ihse (1995),  Skånes en Bunce (1997), Petit en Lambin (2002), Bender (2005), 

Käyhkö (2006) en Van Eetvelde en Antrop (2009). 

 

4.2.2.2 Verschil aangrenzende tijdsdoorsneden 

Het verschil tussen aangrenzende tijdsdoorsneden of de base state with amendments vergelijkt 

de toestand van het landschap tussen twee opeenvolgende momentopnames en toont zowel de 

locatie, de omvang als de aard van de landschapsveranderingen tussen deze twee tijdstippen 

(Langran, 1993). Dit model brengt dus meer informatie aan over de veranderingen in het 

landschap dan de tijdsreeks, meent Langran (1993), en hij aanschouwt dit model dan ook als 

een beter tijdruimtemodel voor de analyse van landschapsveranderingen. Het verschil tussen 

aangrenzende tijdsdoorsneden kan kwantitatief beschreven worden in een transitiematrix, die 

doorgaans wordt opgesteld door de oppervlakte-aandelen van elke legendecategorie van de 

twee aangrenzende tijdslagen tegenover elkaar uit te zetten. Dit wordt gedaan door Cousins 

(2001), Pontius et al. (2004), Hamre et al. (2007) en Van Eetvelde en Käyhkö (2009) in hun 

onderzoek naar veranderingen in het landschap. Voorts laat het vergelijken van aangrenzende 

tijdsdoorsneden toe om snel en eenvoudig een onderscheid te maken tussen gebieden die 

stabiel gebleven zijn, en deze die veranderingen ondergaan hebben en dus dynamisch zijn. Dit 

kan grafisch worden weergegeven in een binary change map en kwantitatief becijferd worden 

met behulp van de binary change index. Van Eetvelde en Käyhkö (2009) maakten in hun 

onderzoek gebruik van deze technieken. 
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4.2.2.3 Tijdruimtecomposieten 

Tijdruimtecomposieten volgen een object doorheen de tijd en geven aan welke veranderingen 

dit object ondergaan heeft (Van Eetvelde, 2009). Tijdruimtecomposieten geven de 

mogelijkheid om veranderingen in het landschap door alle tijdslagen heen te analyseren 

(Langran, 1993). Voorbeelden van dergelijke composieten zijn tijdsdieptekaarten, 

stabiliteitskaarten en landschapstrajecten.  

 

Een tijdsdieptekaart geeft aan tot welke periode de nog waarneembare elementen en 

structuren in het landschap teruggaan; dit hoeft niet noodzakelijk de periode van ontstaan te 

zijn (Antrop, 2007; Van Eetvelde & Antrop, 2008). Een tijdsdieptekaart toont met andere 

woorden dus de ouderdom van elk actueel perceel in het landschap. Zoals eerder vermeld, is 

de tijdsdiepte van het landschap een belangrijk concept in de HLC (Clark et al., 2004). 

Tijdsdieptekaarten werden reeds in vele studies opgemaakt (bv. Van Eetvelde & Antrop, 

2009).  

 

Een stabiliteitskaart geeft de continuïteit van het landschap weer en wordt opgemaakt door 

voor elk element of structuur in het actuele landschap na te gaan hoeveel keer dit doorheen de 

geschiedenis veranderd is (Van Eetvelde & Antrop, 2008). Een stabiliteitskaart beschrijft dus 

ook de dynamiek van het landschap (Antrop, 2007). Deze kaart geeft antwoord op vragen als 

‘Is dit perceel grasland sinds het begin van de 20ste eeuw onveranderd gebleven tot heden, of 

werd het in de loop der jaren ingenomen door een ander bodemgebruiktype?’. Deze dynamiek 

en stabiliteit kunnen ook kwantitatief worden aangegeven met behulp van de change index. 

Ondermeer Vuorela en Toivonen (2003) maakten gebruik van deze maat.  

 

Landschapstrajecten trachten te identificeren hoe een landschap verandert in de tijd (Käyhkö 

& Skånes, 2006). De nadruk ligt hierbij op het achterhalen van de drijvende krachten die de 

landschapsverandering teweegbrachten en ook op de gevolgen ervan, en niet, zoals bij een 

tijdsreeksanalyse, op een vergelijking van de toestand van het landschap per tijdstip (Käyhkö 

& Skånes, 2006). Antrop (2007, p. 150) formuleert dit als volgt: “Landschaptrajecten 

beschrijven de processen waarbij landschappen van het ene type over gaan in een ander. […] 

Landschapstrajecten identificeren en dateren de opeenvolgende fasen in een transformatie en 

proberen die te relateren aan economische en maatschappelijke processen die er de oorzaak 

van zijn of er invloed op gehad hebben”. Deze landschapstrajectenanalyse of landscape 
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change trajectory analysis wordt vooral in de landschapsecologie veelvuldig toegepast, 

ondermeer door Mertens en Lambin (2000) en Käyhkö en Skånes (2006; 2008). 

 

4.2.3 Praktische implementatie in de GIS-omgeving 

 

4.2.3.1 Tijdsreeks 

De tijdsreeks van momentopnames werd opgemaakt door in de ArcGIS 9.2 de 

karteringsobjecten per tijdstip te visualiseren. Hierbij werd een tijdreeks bekomen bestaande 

uit 37 tijdslagen. De analyse van de landschapsveranderingen op basis van deze 37 tijdslagen 

wordt echter bemoeilijkt door de totale ruimtelijke verspreiding van de gebruikte luchtfoto’s 

uit de Eerste Wereldoorlog. Deze complexe verspreiding werd al eerder verondersteld uit de 

figuren 5 t.e.m. 7, en houdt in dat voor elke oorlogsmaand een ander deel van het studiegebied 

in beeld wordt gebracht. Omwille hiervan werd gekozen om enkele sleutelmomenten in de 

Eerste Wereldoorlog te bepalen, en om voor deze tijdstippen een volledige 

studiegebiedbedekking op te maken. Dit kon gebeuren door informatie uit voorafgaande 

tijdslagen op te nemen in deze uitgekozen tijdslagen. Enkel deze tijdslagen werden 

vervolgens opgenomen in de analyse. De volgende drie sleutelmomenten werden hiervoor 

geselecteerd: april 1916, juli 1917 en oktober 1918. April 1916 vormt voor het studiegebied 

de vroegste oorlogsmaand die een adequate luchtfotobedekking biedt; bijna 40% van het 

gebied is bedekt door foto’s uit deze maand. Juli 1917 geeft een beeld van het 

oorlogslandschap net voor de komst van de Amerikaanse troepen in het gebied en toont 

bijgevolg de toestand van het landschap net voor de grote offensieve acties. Oktober 1918 

geeft het landschap aan het einde van de Eerste Wereldoorlog weer en toont dus de 

‘eindtoestand’ van het oorlogslandschap. De uiteindelijke tijdsreeks van momentopnames die 

gebruikt werd voor de analyse van de veranderingen in het landschap bestaat dus uit vijf 

tijdslagen die een volledige studiegebiedbedekking geven, met name 1911, april 1916, juli 

1917, oktober 1918 en 2010. 

 

4.2.3.2 Verschil aangrenzende tijdsdoorsneden 

Ook om de aangrenzende tijdsdoorsneden met elkaar te vergelijken werden enkel de vijf 

bovengenoemde tijdslagen gebruikt. Er werd gekozen om deze tijdsdoorsneden uitsluitend 

met elkaar te vergelijken aan de hand van transitiematrices, waarin telkens de oppervlakte-

aandelen van de bodemgebruiktypes van twee aangrenzende tijdsdoorsneden tegenover elkaar 

werden uitgezet. Voor het opmaken van deze matrices werden verschillende bevragingen of 
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queries uitgevoerd op de aangemaakte GIS-databank. Dit gebeurde met behulp van de 

software Acces. De bevragingen genereerden tabellen met nieuwe waarden, die de aard van 

de transitie aangeven. Deze waarden werden vervolgens geëxporteerd naar Excell, 

waarbinnen de matrices werden opgemaakt. Door het werken met vijf tijdslagen, resulteerde 

dit in vier transitiematrices. Een eerste transitiematrix vergelijkt het vooroorlogse landschap 

met het landschap anno april 1916; de tweede matrix zit dit oorlogsmoment uit tegenover juli 

1917; de derde matrix brengt het landschap in juli 1917 in vergelijking met het landschap aan 

het einde van de oorlog; tot slot wordt dit landschap in oktober 1918 in een vierde 

transitiematrix vergeleken met het hedendaagse landschap. In deze resulterende 

transitiematrices hebben de rijen hebben betrekking op het oudste tijdstip; de kolommen op 

het daaropvolgende, meer recente tijdstip. De totalen geven telkens het totale aandeel per 

bodemgebruiktype per tijdstip weer. 

 

4.2.3.3 Tijdruimtecomposieten 

Voor de tijdsdiepte- en stabiliteitsanalyse werden opnieuw verschillende bevragingen 

uitgevoerd op de GIS-databank met behulp van de software van Acces. Deze keer werden 

weliswaar alle tijdslagen gebruikt. De bevragingen genereerden tabellen met waarden die per 

uniek ID de tijdsdiepte en het aantal veranderingen aangeven. Deze tabellen konden via het 

unieke ID opnieuw aan de GIS-databank gekoppeld worden in ArcGIS, zodat de ruimtelijke 

distributie van deze waarden grafisch kon worden weergegeven. Er werd gekozen om zowel 

de tijdsdiepte en de stabiliteit te bepalen van het actuele landschap als van het landschap aan 

het einde van de oorlog (oktober 1918). Voor het visualiseren van deze tijdsdiepte van beide 

landschappen werd uitsluitend gebruik gemaakt van de drie uitgekozen tijdsmomenten tijdens 

de oorlog, om de leesbaarheid van de resulterende kaarten te verhogen. De tijdsdiepte van 

beide landschappen wordt weergegeven door middel van een graduele kleurenschaal, waarbij 

geldt dat hoe lichter de kleur is, hoe verder de landschappelijk elementen en structuren in de 

tijd teruggaan. Ook voor beide stabiliteitskaarten werd gewerkt met dergelijke graduele 

kleurenschaal, waarbij geldt dat hoe lichter de kleur is, hoe minder het landschap onderhevig 

geweest is aan veranderingen en dus hoe stabieler gebleven is. 

 

Voor het opmaken van de trajectenkaarten werd uitsluitend gebruik gemaakt van de tijdslagen 

1911, oktober 1918 en 2010. Dit werd gedaan om het overzicht te kunnen behouden over het 

aantal betekenisvolle, unieke landschapstrajecten. Bevragingen op de GIS-databank met 

uitsluitend deze drie tijdslagen leidde namelijk al tot 421 unieke landschapstrajecten. Deze 
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trajecten werden samengebracht in vier trajectenkaarten. Een eerste trajectenkaart geeft de 

gebieden weer die doorheen te tijd constant gebleven zijn. Een tweede trajectenkaart 

visualiseert alle gebieden die veranderingen ondergaan hebben als rechtstreeks gevolg van de 

oorlog; deze kaart toont de gebieden die aan het einde van de oorlog tot ruïnes of 

kraterlandschappen herleid waren, die onderwater gezet waren, of die omgevormd waren tot 

een militaire structuur. Hierbij wordt aangegeven wat het landgebruik was van deze gebieden 

vóór de oorlog en wat het huidige bodemgebruik is. In een derde trajectenkaart worden alle 

bosgebieden, bomenrijen, hagen en houtkanten die in het vooroorlogse landschap 

voorkwamen gelokaliseerd in het huidige landschap en wordt aangegeven welk landgebruik 

deze groene elementen nu kennen. Een vierde en laatste trajectenkaart geeft weer uit welke 

bodemgebruiktypes de actuele bebouwde oppervlakte in het studiegebied geëvolueerd is.  

 

4.3 Steekproef: het wederopgebouwde landschap 

 

De studie van het landschap kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd als een apart 

gedeelte van dit onderzoek opgevat. De kwaliteit van de 29 verzamelde luchtfoto’s uit de 

collectie van de RCAHMS bleek namelijk onvoldoende om de landschappelijke elementen en 

structuren in eenzelfde graad van detail te karteren als de andere tijdslagen. Hierdoor was het 

niet mogelijk om deze elementen in dezelfde databank onder te brengen, en konden 

vervolgens ook de uitgekozen technieken voor de analyse van landschapsveranderingen niet 

worden toegepast. Naderhand werd gekozen om slechts één luchtfoto uit de collectie van de 

RCAHMS te selecteren, en om deze uitsluitend via een visuele vergelijkende analyse te 

onderzoeken. Hiervoor werd deze foto weliswaar ook in de GIS-omgeving gedigitaliseerd, 

waarbij gebruik werd gemaakt van legendecategorieën zoals opgesteld in Tabel 2 (zie p. 25). 

Er dient echter opgemerkt te worden dat er geen onderscheid gemaakt werd tussen bebouwing 

en tuinen; dit maakte de slechte kwaliteit van de foto niet mogelijk.  
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5. RESULTATEN 

 

5.1 Tijdsreeksanalyse 

 

In Bijlage 2 worden de resulterende 37 snapshots weergegeven. De vergelijking tussen het 

vooroorlogse landschap van 1911, het oorlogslandschap van april 1916, juli 1917 en oktober 

1918, en het hedendaagse landschap wordt gemaakt in Tabel 3 en in Figuur 9 (zie p. 34, 

legende in Bijlage 2).  

 

Tabel 3: Aandeel van de karteringsobjecten per tijdslaag (in %) 

 1911 April 1916 Juli 1917 Oktober 1918  2010 

Akkerland 51,8 41,3 29,3 16,7 36,1 

Grasland 30,0 40,6 50,4 26,1 37,8 

Bos 0,3 0,3 0,3 0,2 1,1 

Lineair groen 3,6 2,1 1,8 1,0 0,8 

Tuin 6,6 5,7 4,9 3,1 2,8 

Bebouwing 1,6 1,0 0,6 0,4 12,2 

Recreatieterrein - - - - 0,5 

Industrieterrein - - - - 2,4 

Water 3,1 3,2 3,2 3,3 2,8 

Weg 2,8 2,6 2,2 1,9 3,2 

Spoorweg 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 

Militaire object  - 1,8 2,7 2,9 - 

Ruïne/Kraterlandschap - 0,6 3,9 31,5 - 

Inundatiegebied - 0,4 0,3 12,6 - 

Onduidelijk  - 0,2 0,2 0,3 - 

(Bron: eigen onderzoek) 
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Figuur 9: Evolutie van het landschap in het studiegebied tussen 1911 en 2010 

(Bron: eigen onderzoek) 
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Tabel 3 en Figuur 9 geven aan dat het landschap in de omgeving van Diksmuide aan het begin 

van de 20e eeuw gedomineerd werd door akkerlanden (51,8%) en in mindere mate ook door 

graslanden (30,0%). Deze graslanden bevinden zich voornamelijk in de drassige en lager 

gelegen vallei van de Handzamevaart en in het poldergebied ten oosten van de IJzer. In het 

studiegebied komt bijna geen bebossing voor (0,3%), maar wel zijn er vele, grote tuinen 

(6,6%) en talrijke bomenrijen, houtkanten en hagen (3,6%) aanwezig. Slechts 1,6% van het 

volledige studiegebied is bebouwd. Deze bebouwing concentreert zich voornamelijk in de 

stadskern van Diksmuide en in de dorpscentra van Esen, Zarren en Werken. De overige 6% 

van het studiegebied wordt ingenomen door (spoor)wegen en waterlopen. Het overgrote deel 

van de waterlopen stroomt in de Handzamevallei en het poldergebied ten oosten van de IJzer.  

 

Ook in april 1916, een eerste momentopname tijdens de oorlog, wordt het studiegebied 

hoofdzakelijk ingenomen door akkerlanden (41,3%) en graslanden (40,6%). Het aandeel 

wegen, spoorwegen en waterlopen is nagenoeg gelijk gebleven (samen 6%), evenals het 

aandeel bos (0,3%). De bebouwing is echter afgenomen tot slechts 1% van het volledige 

studiegebied; vooral in de stadkern van Diksmuide is veel bebouwing verdwenen. Ook het 

aandeel tuinen (5,7%), bomenrijen, houtkanten en hagen (2,1%) is afgenomen. Nieuwe 

karteringsobjecten zijn militaire structuren, kraterlandschappen en inundatiegebieden, die 

samen ongeveer 3% van het volledige studiegebied innemen. 

 

In juli 1917 neemt grasland voor het eerst het grootste aandeel in in het studiegebied (50,4%). 

Deze graslanden situeren zich voornamelijk in het centrum en in het westen van het 

studiegebied, waar voordien vooral akkerlanden gelegen waren. Het aandeel van deze 

akkerlanden bedraagt nog slechts 29,3%. Ook het aandeel bebouwing, tuin en lineair groen is 

afgenomen, respectievelijk tot 0,6%, 4,9% en 1,8%. Het aandeel bos is stabiel gebleven 

(0,3%) en ook het totale aandeel aan wegen, spoorwegen en waterlopen is slechts beperkt 

gewijzigd (samen 5,6%). Militaire structuren, kraterlandschap en inundatiegebieden nemen nu 

6,9% van het studiegebied in.  

 

Aan het einde van de oorlog, in oktober 1918, is bijna een derde van het studiegebied (31,5%) 

omgevormd tot ruïnes of tot een kraterlandschap en maar liefst 12,6% van het studiegebied is 

onder water komen te staan. Het zijn voornamelijk de voormalige graslanden in de vallei van 

de Handzamevaart die geïnundeerd werden. Het aandeel militaire structuren bedraagt 2,9%, 

wat een totaal oplevert van 47% van het studiegebied waarvan de bodembedekking het directe 
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gevolg is van de oorlog. Het aandeel graslanden is gereduceerd tot 26,1%, en de akkerlanden 

nemen nog maar 16,7% van de totale oppervlakte in. Ook het aandeel bos, tuin en lineair 

groen is sterk afgenomen; samen nemen deze karteringsobjecten nog maar 4,3% van de totale 

oppervlakte in. Ook het aandeel bebouwing (0,4%) en het wegennet (1,9%) is gereduceerd.  

 

Het actuele landschap in het studiegebied wordt opnieuw gedomineerd door graslanden 

(37,8%) en akkerlanden (36,1%), maar ook de bebouwing neemt een groot deel van het 

studiegebied in (12,2%). Voornamelijk in de dorpscentra van Esen, Werken en Zarren en ten 

het zuiden en zuidoosten van de stadskern van Diksmuide is de bebouwing toegenomen. 

Bomenrijen, houtkanten en heggen komen bijna niet meer voor (0,8%) en ook het aandeel 

tuinen is sterk gereduceerd (2,8%). Met een aandeel van 1,1% is de bosoppervlakte in het 

studiegebied echter wel toegenomen, en ook het aandeel wegen (3,2%) en spoorwegen (0,3%) 

is opnieuw gestegen. Het aandeel waterlopen bedraagt 2,8%, wat een kleine reductie is ten 

opzicht van de vorige tijdslagen. Nieuwe karteringsobjecten zijn recreatie- en 

industrieterreinen, die samen ongeveer 3% van het studiegebied innemen. 

 

5.2 Vergelijking aangrenzende tijdsdoorsneden 

 

Tabel 5 maakt de vergelijking van het landschap aan de vooravond van de Eerste 

Wereldoorlog met het landschap van april 1916. In Tabel 6 wordt dit eerste oorlogsmoment 

vergeleken met het landschap in juli 1917. Tabel 7 vergelijkt het landschap in juli 1917 met 

het landschap aan het einde van de oorlog. Tot slot wordt in Tabel 8 het landschap in oktober 

1918 in vergelijking gebracht met het hedendaagse landschap. Deze vier transitiematrices 

brengen enkele evoluties of trends in veranderingen in het landschap naar voor. Deze trends 

worden in de tabellen weergeven door middel van kleurgebruik; Tabel 4 geeft de legende 

weer van deze kleuren.  

 

Tabel 4: Legende van de transitiematrices 

 Onveranderd  Evolutie tot grasland 

 Evolutie uit bos en lineair groen   Evolutie tot militaire elementen  

 Evolutie tot bebouwing  Evolutie tot kraterlandschap en ruïne 

   Evolutie tot inundatiegebied 

(Bron: eigen onderzoek) 
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5.2.1 Vergelijking 1911 - april 1916 

 

Tabel 5 brengt naar voor dat er in het studiegebied heel wat gebieden zijn die tijdens de eerste 

oorlogsjaren geen veranderingen ondergaan hebben. Deze stabiele gebieden nemen bijna 85% 

van de totale oppervlakte in. Voornamelijk vele graslanden kennen in 1916 nog steeds een 

zelfde bodemgebruik als in 1911 (28,5% van 30%). Ook het merendeel van de akkerlanden is 

stabiel gebleven, hoewel meer dan 10% van het studiegebied in de bestudeerde periode werd 

omgezet van akkerland naar grasland. Ook het lineair groen, de bebouwde oppervlakte en het 

sporenwegennet hebben grote veranderingen ondergaan. De oppervlakte aan bomenrijen, 

houtkanten en hagen is gereduceerd van 3,6% tot 2,1%, waarbij er voornamelijk een 

omzetting was naar akkerland en grasland. Van het spoorwegennet is ongeveer een derde 

herleid tot kraterlandschap of ruïne. De totale bebouwde oppervlakte is verminderd van 1,6% 

naar 1,0%, waarbij 0,5% werd verwoest tot er niets restte dan ruïnes. De nieuwgevormde 

inundatiegebieden zijn bijna uitsluitend omgezet uit graslanden; de militaire objecten werden 

voornamelijk in akkerlanden gevormd.  

 

Tabel 5: Transitiematrix 1911 - april 1916 (in %) 
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Akkerland 39,3 10,2 <0,1 0,1 0,7 <0,1 <0,1 0,1 - 1,2 <0,1 <0,1 0,2 51,8 

Grasland 0,7 28,5 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 <0,1 - 0,2 <0,1 0,4 <0,1 30,0 

Bos <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 - <0,1 - - <0,1 <0,1 - - 0,3 

Lineair groen 0,8 0,6 0,1 1,9 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,1 <0,1 - - 3,6 

Tuin 0,5 1,1 <0,1 <0,1 4,8 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,2 <0,1 - <0,1 6,6 

Bebouwing <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 1,0 - - - <0,1 0,5 - - 1,6 

Water <0,1 <0,1 - <0,1 - - 3,0 - - <0,1 - <0,1 - 3,1 

Weg 0,1 0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,5 - 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,8 

Spoorweg - - - - - - - - 0,2 <0,1 0,1 - - 0,3 

Totaal 41,3 40,6 0,3 2,1 5,7 1,0 3,2 2,6 0,2 1,8 0,6 0,4 0,2 100 

(Bron: eigen onderzoek) 
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5.2.2 Vergelijking april 1916 - juli 1917 

 

Tabel 6 geeft aan dat slechts 70% van het studiegebied stabiel gebleven is in de periode april 

1916 - juli 1917. De grootste transitie is de omzetting van akkerland naar grasland, die zo’n 

14% van het gehele onderzoeksgebied inneemt. Andere grote omzettingen zijn deze tot ruïnes 

en kraterlandschappen uit bebouwing en grasland, waardoor de totale ‘verwoeste’ oppervlakte 

toegenomen is tot 3,9%. Ook het aandeel militaire objecten is gestegen, voornamelijk door 

een omzetting uit akkerlanden, graslanden en wegen. Verder blijkt uit de tabel ook de verdere 

reductie van lineair groen (van 2,1% naar 1,8%) en ook het aandeel tuin is sterk afgenomen. 

 

Tabel 6: Transitiematrix april 1916 - juli 1917 (in %) 
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Akkerland 25,9 14,0 <0,1 0,2 0,4 <0,1 <0,1 0,1 - 0,5 0,2 <0,1 <0,1 41,3 

Grasland 2,9 33,9 0,1 0,1 0,4 <0,1 0,1 <0,1 - 0,3 2,4 0,2 0,1 40,6 

Bos <0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 - - - - <0,1 <0,1 - - 0,3 

Lineair groen 0,2 0,4 <0,1 1,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 2,1 

Tuin 0,3 1,1 <0,1 <0,1 4,0 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,1 0,2 - <0,1 5,7 

Bebouwing <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 0,6 - <0,1 - <0,1 0,4 - - 1,0 

Water <0,1 0,1 <0,1 <0,1 - - 2,9 0,2 - <0,1 <0,1 <0,1 - 3,2 

Weg <0,1 0,1 <0,1 - <0,1 - <0,1 2,0 - 0,4 <0,1 <0,1 - 2,6 

Spoorweg - - - - - - - <0,1 0,2 <0,1 <0,1 - - 0,2 

Militair <0,1 0,4 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 1,3 <0,1 <0,1 - 1,8 

Ruïne/Krater - <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 0,1 0,6 - - 0,6 

Inundatie - 0,3 - - - - <0,1 <0,1 - - 0,1 0,1 - 0,4 

Onduidelijk - - - - - - - - - - - - 0,2 0,2 

Totaal 29,3 50,4 0,3 1,8 4,9 0,6 3,2 2,2 0,2 2,7 3,9 0,3 0,2 100 

(Bron: eigen onderzoek) 
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5.2.3 Vergelijking juli 1917 - oktober 1918 

 

Uit Tabel 7 wordt duidelijk dat de algemene trends in verandering die aan het begin van de 

oorlog ingezet waren, zich tot aan het einde van de oorlog versterkt hebben doorgezet. Meer 

dan de helft van het studiegebied (51,6%) heeft nu veranderingen ondergaan, waarbij het 

merendeel van deze veranderingen een evolutie tot militaire structuren, kraterlandschappen en 

ruïnes, en inundatiegebieden inhouden. Immers, 11,9% van het studiegebied werd omgezet 

van grasland tot inundatiegebied, en ook 18,3% evolueerde van grasland tot kraterlandschap. 

Ook grote oppervlaktes akkerland (6,6%) en tuin (1,5%) werden onder vuur genomen tot niets 

anders restte dan een kraterlandschap. De evolutie tot grasland is nu minder opvallend, 

hoewel toch 7,0% van het studiegebied evolueerde van akkerland tot grasland.  

 

Tabel 7: Transitiematrix juli 1917 - oktober 1918 (in %) 
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Akkerland 15,1 7,0 <0,1 0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,2 6,6 0,1 <0,1 29,3 

Grasland 1,3 18,1 0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,1 <0,1 - 0,3 18,3 11,9 - 50,4 

Bos <0,1 0,1 0,1 <0,1 - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 - 0,3 

Lineair groen 0,1 0,2 <0,1 0,9 <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 0,6 <0,1 - 1,8 

Tuin <0,1 0,5 - <0,1 2,8 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 1,5 - - 4,9 

Bebouwing <0,1 <0,1 - - <0,1 0,4 - <0,1 - <0,1 0,2 - - 0,6 

Water <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 - 3,0 <0,1 - <0,1 0,1 <0,1 - 3,2 

Weg <0,1 0,1 - <0,1 - - <0,1 1,9 - 0,1 0,1 <0,1 - 2,2 

Spoorweg - - - - - - - - 0,2 <0,1 <0,1 - - 0,2 

Militair <0,1 0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 2,1 0,4 - <0,1 2,7 

Ruïne/Krater - <0,1 - - - - <0,1 - - <0,1 3,5 0,4 - 3,9 

Inundatie - - - - - - 0,1 - - - 0,1 0,1 - 0,3 

Onduidelijk - - - - - - - - - - - - 0,2 0,2 

Totaal 16,7 26,1 0,2 1,0 3,1 0,4 3,3 1,9 0,2 2,9 31,5 12,6 0,3 100 

(Bron: eigen onderzoek) 
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5.2.4 Vergelijking oktober 1918 - 2010 

 

Tabel 8 geeft een nieuwe trend aan, namelijk deze van de evolutie tot bebouwing. Deze 

evolutie komt voornamelijk voort uit een omzetting uit de voormalige ruïnes en 

kraterlandschappen (6,1%), maar ook resterende akkerlanden (1,8%), graslanden (1,4%) en 

tuinen (1,6%) zijn omgevormd tot bebouwing. De kraterlandschappen, die uit het 

landschapsbeeld verdwenen zijn, zijn ook omgezet tot akkerland (12,0%) en grasland (8,3%). 

De voormalige militaire objecten zijn omgevormd tot akkerlanden (0,8%), graslanden (0,7%), 

bebouwing (0,6%) en wegen (0,6%). De geïnundeerde gebieden zijn bijna uitsluitend 

opnieuw in gebruik genomen als graslanden (11,2% van een totaal van 12,6%). Ook 11,2% 

van het studiegebied heeft een transformatie ondergaan van grasland naar akkerland. Verder is 

de reductie in lineair groen opvallend: slechts 10% van alle lineair groen blijft behouden. Ook 

de oppervlakte aan tuinen is sterk verminderd. 

 

Tabel 8: Transitiematrix oktober 1918 - 2010 (in %) 
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Akkerland 10,3 3,8 0,1 0,1 0,5 1,8 <0,1 0,1 - 0,1 - 16,7 

Grasland 11,2 12,2 0,3 <0,1 0,6 1,4 0,2 0,1 - - - 26,1 

Bos <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 - 0,2 

Lineair groen 0,4 0,2 <0,1 0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 - 1,0 

Tuin 0,2 0,6 <0,1 <0,1 0,5 1,6 <0,1 <0,1 - <0,1 - 3,1 

Bebouwing <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 - <0,1 - 0,4 

Water 0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 2,2 <0,1 <0,1 - 0,2 3,3 

Weg 0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,6 - - - 1,9 

Spoorweg - - - - - - - - 0,2 - - 0,2 

Militair 0,8 0,7 0,1 <0,1 0,1 0,6 <0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 2,9 

Ruïne/Krater 12,0 8,3 0,3 0,3 1,0 6,1 0,2 0,7 <0,1 0,4 2,1 31,5 

Inundatie 0,8 11,2 0,2 0,3 <0,1 0,1 0,1 <0,1 - - - 12,6 

Onduidelijk 0,1 0,1 <0,1 - <0,1 0,1 - <0,1 - - - 0,3 

Totaal 36,1 37,8 1,1 0,8 2,8 12,2 2,8 3,2 0,3 0,5 2,4 100 

(Bron: eigen onderzoek) 

2
0

1
0
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5.3 Tijdruimtecomposieten 

 

5.3.1 Tijdsdieptekaarten 

 

Figuur 10 en Tabel 9 beschrijven tot hoe ver in de tijd de landschappelijke elementen en 

structuren in het studiegebied teruggaan. Dit wordt weergegeven voor het actuele landschap 

en voor het landschap aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. 

 

 

 
Figuur 10: Tijdsdiepte van het landschap 

(Bron: eigen onderzoek) 

 

Tabel 9: Aandeel van de tijdsdiepte van het landschap (in %) 

 
Voor 1911 

1911 -  

April 1916 

April 1916 -  

Juli 1917 

Juli 1917 -  

Oktober1918 

Oktober1918 -  

2010 

Oktober 1918 25,9 3,6 14,6 55,8 - 

2010 17,8 0,9 3,6 5,2 72,5 

(Bron: eigen onderzoek) 

2010 

Oktober 1918 



 42 

Uit de figuur en tabel wordt duidelijk dat iets meer dan vierde van het onderzoeksgebied 

(25,9%) aan het einde van de Eerste Wereldoorlog teruggaat tot 1911 of vroeger. Dit geldt 

ondermeer voor de IJzerbroeken en voor het deel van de Handzamevallei in het noorden van 

het studiegebied, dat tijdens de oorlog niet onder water is komen te staan. Ook een groot 

aantal van de wegen, spoorwegen en waterlopen zijn nog in eenzelfde staat als in 1911; dit 

zijn de vele lichtgroene lijnvormige structuren in het kaartbeeld. Ook vele percelen in de 

omgeving van Zarren en Werken, ver verwijderd van de frontlinies, kennen aan het einde van 

de oorlog nog hetzelfde bodemgebruik als in 1911. Van de overige 75% gaat het overgrote 

deel terug tot na juli 1917 (55,8%). Ook uit de transitiematrices was reeds duidelijk geworden 

dat de meeste veranderingen in het oorlogslandschap er kwamen in de periode tussen juli 

1917 en oktober 1918. Slechts 3,6% van landschap anno 1918 gaat terug tot aan het begin van 

de oorlog, zoals de stadskern van Diksmuide.  

 

Wanneer de tijdsdiepte van het actuele landschap geanalyseerd wordt, valt op dat bijna drie 

vierde (72,5%) van het totale studiegebied dateert van de periode na de Eerste Wereldoorlog. 

Dit kon echter verwacht worden, aangezien de transitiematrix die de landschapveranderingen 

beschrijft in de periode oktober 1918 - 2010 reeds aangaf dat de militaire objecten na de 

oorlog werden opgeruimd, dat de tot ruïnes herschapen huizen opnieuw werden opgebouwd, 

en dat de kraterlandschappen en inundatiegebieden opnieuw geëxploiteerd werden als akker- 

en graslanden  (zie Tabel 8, p. 40). Net geen 10% van de huidige landschappelijke structuren 

en elementen zijn afkomstig uit de oorlogsjaren; deze komen verspreid in het studiegebeid 

voor. 17,8% gaat terug tot 1911 of vroeger. In vergelijking met het landschap aan het einde 

van de oorlog (25,9%), is dit een afname van ongeveer 8% aan landschapselementen die 

dateren van 1911. Deze afname situeert zich vooral in de omgeving van Werken en Zarren.  

 

5.3.2 Stabiliteitskaarten 

 

Figuur 11 en Tabel 10 (zie p. 43) illustreren het aantal keer dat het landschap in het 

studiegebied gewijzigd is, dit in de periode 1911 - oktober 1918 en in de periode 1911 - 2010.  

 

Uit de figuur en tabel wordt duidelijk dat er in 25,9% van studiegebied onveranderd was aan 

het einde van de Eerste Wereldoorlog sinds 1911, wat ook al duidelijk werd uit de tijdsdiepte-

analyse. 37,7% van het landschap anno oktober 1918 veranderde één keer van bodemgebruik. 

Dit gaat om grote delen van de vallei van de Handzamevaart en de IJzerbroeken, die onder 
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water gezet werden aan het begin van de oorlog en dit ook bleven tot aan het einde van de 

oorlog, en ook om het centrum van Diksmuide dat reeds in het begin van de oorlog 

herschapen was tot ruïnes. Gebieden die twee tot drie keer veranderd zijn van 

bodembedekking omvatten ongeveer 30% van het studiegebied en komen vrij verspreid voor. 

Gebieden die vier veranderingen ondergaan hebben, situeren zich hoofdzakelijk in de nabije 

omgeving van de Duitse eerste linie. Gebieden die meer dan vier keer veranderd zijn, komen 

slechts in heel beperkte mate voor in het studiegebied (slechts 1%).  

 

Het aandeel van het actuele landschap dat sinds 1911 geen enkele verandering ondergaan 

heeft en dus stabiel gebleven is, bedraagt 17,8%. Dit werd ook al aangegeven in de 

tijdsdiepte-analyse. Het kaartbeeld geeft verder dezelfde trends weer als deze die duidelijk 

werden uit de analyse van het aantal veranderingen in de periode 1911 - oktober 1918: de 

Handzamevallei en de IJzerbroeken vormen relatief stabiele gebieden en de meest 

dynamische gebieden situeren zich in rondom de Duitse eerste linies. 

 

 

 

 
Figuur 11: Aantal veranderingen 

(Bron: eigen onderzoek) 

1911 - oktober 1918 

1911 - 2010 
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Tabel 10: Aandeel van het aantal veranderingen (in %) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1911 - oktober 1918 25,9 37,7 23,4 8,1 4,0 0,8 0,2 <0,1 <0,1 - 

1911 – 2010 17,8 11,8 38,3 19,9 7,7 3,5 0,7 0,2 <0,1 <0,1 

(Bron: eigen onderzoek) 

 

5.3.3 Landschapstrajecten 

 

5.3.3.1 Trajecten ‘Stabiel doorheen de tijd’ 

Figuur 12 en Tabel 11 (zie p. 45) visualiseren en beschrijven de delen van het studiegebied 

die stabiel gebleven zijn in tijd, zowel voor de periode 1911 - oktober 1918 als voor de 

periode 1911 - 2010. Deze gebieden komen overeen met de lichtgroene zones uit de 

tijdsdieptekaart, die teruggaan tot 1911 of vroeger, en met de lichtgroene zones uit de 

stabiliteitskaart, die niet onderhevig geweest zijn aan verandering.  

 

De kaart en de tabel brengen duidelijk de graslanden naar voor van de vallei van de 

Handzamevaart en de IJzerbroeken, samen met de vele waterlopen die deze graslanden 

dooraderen. Ook wordt duidelijk dat de eerder opgemerkte stabiele gebieden in de omgeving 

van Zarren en Werken in het oosten van het studiegebied voornamelijk percelen akkerland 

zijn; deze nemen voor beide gevisualiseerde periodes het grootste aandeel in van alle stabiele 

gebieden. Verspreid over de oostelijke helft van het studiegebied komen ook enkele stabiele 

bebouwingselementen voor, met concentraties in het centrum van Werken en Zarren. Ook de 

stabiele wegen en spoorwegen worden duidelijk getoond in het kaartbeeld.  

 

Tabel 11: Aandeel van de trajecten ‘Stabiel doorheen de tijd’ (in %) 
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1911 - oktober 1918 10,2 8,3 <0,1 0,5 1,9 0,3 2,7 1,7 0,2 25,9 

1911 – 2010 6,7 6,6 <0,1 <0,1 0,3 0,3 2,1 1,6 0,2 17,8 

(Bron: eigen onderzoek)  
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Figuur 12: Trajecten ‘Stabiel doorheen de tijd’ 

(Bron: eigen onderzoek) 

 

5.3.3.2 Trajecten ‘Oorlogsimpact’ 

Figuur 13 en Tabel 12 (p. 46-47) illustreren de impact van de Eerste Wereldoorlog op het 

landschap van het studiegebied. Hierbij worden alle gebieden gevisualiseerd die aan het einde 

van de oorlog geïnundeerd waren, die getransformeerd waren tot ruïnes of kraterlandschappen 

of die omgevormd waren tot een militaire structuur. Er wordt aangegeven wat het 

bodemgebruik was van deze gebieden vóór de oorlog en wat het huidige bodemgebruik is.  

 

De figuur en tabel geven aan dat alle geïnundeerde gebieden samen een aandeel innemen van 

12,6% in het volledige studiegebied. De trajectenkaart toont dat voornamelijk de vallei van de 

Handzamevaart onder water kwam te staan gedurende oorlog, alsook enkele percelen 

langsheen de IJzer. Het overgrote deel van deze gebieden (10,6%) werden omgezet uit 

graslanden en worden ook vandaag de dag gebruikt als graslanden. Dit is bepaald door de 

fysische gesteldheid van deze poldergebieden.  

1911 - oktober 1918 

1911 - 2010 
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Alle gebieden die tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog werden herschapen tot 

kraterlandschap of ruïne omvatten een totale oppervlakte van 31,5% van het studiegebied en 

situeren zich bijna uitsluitend in de westelijke helft van het gebied, waar de werkelijke 

frontzone was. 10,4% van deze verwoeste gebieden evolueerde uit akkerlandschap en kent 

ook in 2010 ditzelfde bodemgebruik. Opmerkelijk is dat 7,3% van de kraterlandschappen en 

ruïnes na de oorlog evolueerden tot bebouwde oppervlakte; deze gebieden situeren zich ten 

zuiden en ten zuidoosten van de stadskern van Diksmuide. Deze stadskern komt overigens 

duidelijk naar voor in het kaartbeeld. 

 

Alle trajecten die de evolutie van de militaire objecten in het landschap aan het einde van de 

oorlog beschrijven, vertegenwoordigen 2,9% van het studiegebied. Opvallend in het 

kaartbeeld is de lijnvormige structuur van deze elementen, hoofdzakelijk te wijten aan de vele 

loopgraven en smalsporen, en de totale ruimtelijke verspreiding van deze structuren.  

 

Tabel 12 combineert tot slot alle gebieden die onder invloed van de oorlog een verandering 

ondergaan hebben (47%) en maakt hierbij totaalsommen op voor de verschillende trajecten. 

Hieruit kan begrepen worden dat 26,6% van het studiegebied vandaag de dag een zelfde 

bodemgebruik kent als in 1911, ondanks een wijziging tijdens de oorlog. 11,1% hiervan is 

akkerland en 13,5% grasland. 7,9% is vandaag de dag bebouwde oppervlakte en was dit niet 

aan het begin van de 20ste eeuw. 

 

Tabel 12: Aandeel van de trajecten ‘Oorlogsimpact’ (in %) 

 Inundatiegebied Ruïne/Kraterlandschap Militair object Totaal 

Evolutie v/n akkerland <0,1 10,4 0,7 11,1 

Evolutie v/n grasland 10,6 2,7 0,2 13,5 

Evolutie v/n bebouwde oppervlakte - 1,0 0,1 1,0 

Evolutie v/n (spoor)weg - 0,1 0,5 0,6 

Turnover akkerland-grasland 1,3 1,6 0,4 3,3 

Evolutie tot bebouwde oppervlakte 0,1 7,3 0,5 7,9 

Andere evolutie 0,7 8,4 0,5 9,6 

Totaal 12,6 31,5 2,9 47,0 

(Bron: eigen onderzoek) 
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Figuur 13: Trajecten ‘Oorlogsimpact’ 

(Bron: eigen onderzoek) 

 

5.3.3.3 Trajecten ‘Evolutie uit bos/lineair groen naar…’ 

In Figuur 14 en Tabel 12 worden alle bosgebieden, bomenrijen, hagen en houtkanten die in 

het vooroorlogse landschap voorkwamen gelokaliseerd in het huidige landschap en wordt 

aangegeven welk landgebruik deze groene elementen nu kennen. Dit gebeurt om het 

verdwijnen van het lineair groen en bos in het studiegebied te illustreren. 

Inundatiegebied 

Militaire object 

Ruïne/Kraterlandschap 
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De figuur en tabel geven aan dat er in het vooroorlogse landschap 3,9% bos en lineair groen 

aanwezig was, terwijl dit percentage in het huidige landschap slechts 0,3% bedraagt. Deze 

bomenrijen, bossen, hagen en houtkanten verdwenen verspreid over het gehele studiegebied. 

Respectievelijk 1,6% en 1,1% evolueerde tot akkerland en grasland, en 0,5% werd omgezet 

tot bebouwde oppervlakte.  

 

         
Figuur 14: Trajecten ‘Evolutie van bos/lineair groen naar …’ 

(Bron: eigen onderzoek) 

 

Tabel 13: Aandeel van de trajecten ‘Evolutie van bos/lineair groen naar …’ (in %) 

Akkerland Grasland Bos/Lineair groen Tuin Bebouwde oppervlakte (Spoor)weg Water Totaal 

1,6 1,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,1 3,9 

(Bron: eigen onderzoek) 

 

5.3.3.4 Trajecten ‘Evolutie tot bebouwde oppervlakte uit…’ 

Een vierde en laatste trajectenkaart geeft weer uit welke bodemgebruiktypes de actuele 

bebouwing en industrieterreinen, gegroepeerd tot bebouwde oppervlakte, in het studiegebied 

geëvolueerd zijn (Figuur 15, Tabel 13). Deze trajecten werden onderzocht om de 21ste eeuwse 

bouwwoede te illustreren.  

 

De figuur en tabel geven vooreerst aan dat de totale bebouwde oppervlakte in 2010 14,6% 

bedraagt, wat heel wat meer is dan de 1,4% van landschap in 1911. Er is voornamelijk een 

toename aan bebouwde oppervlakte ten zuiden en ten oosten van het stadscentrum van 
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Diksmuide, alsook in de dorpskernen van Esen, Werken en Zarren. Voornamelijk akkerlanden 

(6,5%), graslanden (3,0%) en tuinen (2,9%) werden omgezet tot bebouwde oppervlakte.  

 

 

         
Figuur 15: Trajecten ‘Evolutie tot bebouwde oppervlakte uit …’ 

(Bron: eigen onderzoek) 

 

Tabel 14: Aandeel van de trajecten ‘Evolutie tot bebouwde oppervlakte uit …’ (in %) 

Akkerland Grasland Bos/Lineair groen Tuin Bebouwde oppervlakte (Spoor)weg Water Totaal 

6,5 3,0 0,5 2,9 1,4 0,1 0,3 14,6 

(Bron: eigen onderzoek) 

 

5.4 Steekproef: het wederopgebouwde landschap 

 

Figuur 16 (legende in Bijlage 2) toont het landschap in de directe omgeving van het 

stadscentrum van Diksmuide in 1943. De figuur toont dat de ruïnes van de stad opnieuw 

opgebouwd zijn, maar laat ook zien dat, wanneer vergeleken wordt met het landschap aan het 

begin van de 20ste eeuw, er nieuwe woningen ingeplant in de zuidoostelijke rand van de stad  

Opvallend in het kaart beeld is ook dat er nagenoeg geen lineair groen voorkomt. 
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Figuur 16: Wederopgebouwde landschap in 1943 

(Bron: eigen onderzoek) 
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6. DISCUSSIE 

 

6.1 Analyse van de veranderingen in het landschap 

 

De tijdsreeks, de transitiematrices en de tijdruimtecomposieten maken het mogelijk om de 

veranderingen in het landschap in het studiegebied te analyseren.  

 

De tijdsreeks geeft aan dat het Diksmuidse landschap aan het begin van de 20ste eeuw een 

lappendeken vormde van gras- en akkerlanden (samen 81,8%), omzoomd door bomenrijen, 

houtkanten en hagen (3,6%). Stubbe (2006) haalt hieromtrent aan dat in die tijd in heel 

Vlaanderen geschoren meidoornhagen de traditionele, levende omheiningen vormden rondom 

weiden en boomgaarden en dat deze opeenvolgende lineaire vegetaties het landschap 

modelleerden tot een halfopen coulissenlandschap. Dit landschap verkeerde reeds voor de 

oorlog in een verregaande staat van ontbossing (slechts 0,3%), maar door de talrijke 

bomenrijen, hagen en houtkanten, en ook door de vele tuinen waaronder boomgaarden 

(6,6%), noemt Dendooven (2006c) het landschap anno 1911 toch een oase van groen. Het 

basispatroon van dit vooroorlogse landschap werd sterk bepaald door het fysisch milieu: 

graslanden kwamen voornamelijk voor in de drassige en kleirijke Handzamevallei, terwijl op 

de zandige, hoger gelegen uitloper van de rug van Westrozebeke bijna uitsluitend akkers 

gelegen waren. Deze sterke (ecologische) relatie is echter heel wat minder duidelijk op te 

merken in het huidige landschap, waar akkerlanden en graslanden meer verspreid in het 

gebied voorkomen. 

 

De eerste tijdslaag in de oorlog, april 1916, geeft een beeld van een relatief ongeschonden 

landschap, met slechts beperkte wijzigingen ten opzichte van het vooroorlogse landschap. De 

meest opvallende transitie is de omzetting van akkerland naar grasland (10,0%), die 

voornamelijk gesitueerd is nabij de frontlinies in het westelijke deel van het studiegebied. De 

stabiele gebieden zijn ondermeer de graslanden van de IJzerbroeken en de vallei van de 

Handzamevaart, die slechts voor een heel beperkt deel onder water kwamen te staan tegen 

april 1916. Het aandeel lineair groen is in dit eerste oorlogsmoment reeds gereduceerd tot 

slechts 2,1%; dit is een evolutie die zich zal doorzetten tot op heden. Ook een groot deel van 

de bebouwing is verdwenen; de stadskern van Diksmuide werd immers reeds in november 

1914 verwoest en herschapen tot ruïnes (De Vos, 2003; Dendooven, 2006; Bauwens, 2008). 

Deze ruïnes nemen samen met de kratervelden, de inundatiegebieden en de militaire 
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structuren slechts 3% in de totale oppervlakte van het studiegebied in. Deze beperkte 

oorlogsinvloed op het landschap van april 1916 verklaart zich door de weinige militaire acties 

die ondernomen werden aan het IJzerfront in de eerste jaren na het beëindigen van de Slag om 

de IJzer (Heyvaert, 2006). Dit gaat ook voor het landschap van juli 1917. Hoewel het aandeel 

kraterlandschappen, ruïnes, inundatiegebieden en militaire objecten licht toegenomen is tot 

samen bijna 7%, is er nog geen sprake van een grote oorlogsimpact op het landschap op dit 

tijdstip. Wel verlieten er in de periode april 1916 - juli 1917 opnieuw vele landbouwers hun 

akkers, die vervolgens stilaan evolueerden tot graslanden, en ook het aandeel lineair groen 

nam verder af (van 2,1% naar 1,8%). 

 

Grote veranderingen in het landschap komen er pas na juli 1917, wat overeenstemt met de 

komst van de Amerikaanse troepen in de Westhoek (Bauwens, 2008). Pas toen ondernamen 

de geallieerden, gesterkt door de bijstand van de Amerikanen, grote offensieve acties. In de 

periode juli 1917 tot oktober 1918 onderging bijgevolg iets meer dan de helft van het 

studiegebied een verandering, waarbij het merendeel van deze veranderingen een evolutie tot 

militaire structuren, kraterlandschappen, ruïnes of inundatiegebieden inhield. De 

Handzamevallei kwam hierbij bijna volledig onder water komen te staan, en maar liefst 

31,5% van het volledige studiegebied vormde aan het einde van de oorlog een desolaat 

kraterlandschap. Bomenrijen, hagen en houtkanen zijn er nagenoeg niet meer in het landschap 

en ook de intacte bebouwing is drastisch verminderd. Slechts 25% van alle landschappelijke 

elementen en structuren hebben gedurende de oorlog geen veranderingen ondergaan, en gaan 

nog terug tot 1911.  

 

De vergelijking van het landschap aan het einde van de Eerste Wereldoorlog met het 

hedendaagse landschap illustreert voornamelijk de 21ste eeuwse bouwwoede. Deze bestaat 

niet enkel uit een aangroei van de bebouwing bij de reeds bestaande woonkernen in het 

gebied (Diksmuide, Esen, Werken en Zarren), maar ook is er een sterke toename van de 

lintbebouwing en werden grote industriële bedrijventerreinen opgeworpen. Een van deze 

bedrijventerreinen is ingeplant net ten zuiden van het historisch centrum van Diksmuide, of 

ook daar waar de Duitse eerste linies gesitueerd waren gedurende de Eerste Wereldoorlog.  

De ene bestudeerde foto uit de collectie van de RCAHMS geeft aan dat reeds in 1943 er een 

sterke toename was van de bebouwde oppervlakte nabij het historisch centrum van 

Diksmuide. Aan de rand van de stad werd een tuinwijk naar de idee van R. Verwilghen 

ingeplant (Hindryckx, 2000; Dendooven, 2006c). De vallei van de Handzamevaart en ook de 
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IJzerbroeken bleven evenwel gespaard van deze evolutie tot bebouwing. De fysische 

kenmerken van deze gebieden, met name de drassige poldergrond, zorgden er voor dat zij 

weinig tot niet gewijzigd werden sinds 1911, op de inundatie na. Ook enkele percelen 

akkerland in het oosten van het hedendaagse studiegebied gaan nog terug tot 1911. 10% van 

het studiegebied gaat terug tot de oorlogsperiode; deze elementen komen verspreid voor in het 

studiegebied. De beboste oppervlakte en de voorraad lineair groen is niet indrukwekkend in 

dit hedendaagse landschap. Niet voor niets wordt deze regio dan ook uitgeroepen tot het 

grootste openruimtegebied van Vlaanderen (Provoost, 2000). Het verdere verdwijnen van de 

bomenrijen, houtkanten en hagen heeft na de oorlog voornamelijk bedrijfseconomische 

achtergronden. Immers, door de schaalvergroting in de landbouw werden 

perceelsrandbegroeiingen als contraproductief ervaren en bovendien was hun economisch 

belang, als brandhout en veekering, verwaarloosbaar klein geworden (Provoost, 2000).  

 

6.2 Bruikbaarheid van de historische luchtfoto’s 

 

De basisbron voor dit onderzoek werd gevormd door 355 luchtfoto’s uit de Collection Photos 

Aériennes ’14-’18 van het Koninklijk Legermuseum te Brussel. Deze luchtfoto’s, die een 

beeld geven van het landschap in het studiegebied tijdens de Eerste Wereldoorlog, hebben een 

dermate goede kwaliteit dat de verschillende landschappelijke elementen en structuren in een 

hoge graad van detail gekarteerd konden worden. Dit maakte het mogelijk om de 

veranderingen in het oorlogslandschap te analyseren. De foto’s uit de Eerste Wereldoorlog 

kunnen bijgevolg beschouwd worden als een zeer waardevolle bron van landschappelijke 

informatie. Ook Stichelbaut (2009) duidt de potentie van deze luchtfoto’s als een belangrijke 

en vooral vergeten en dus nieuwe bron voor landschapskundig onderzoek. De Meyer (2006) 

stelt hieromtrent dat de luchtfoto’s uit de Eerste Wereldoorlog de eerste echt betrouwbare 

bronnen zijn waarmee we ons een heel precies beeld kunnen vormen van het landschap aan 

het begin van de 20ste eeuw. Immers, zo meent de Meyer (2006), op de meeste kaarten die 

doorheen de eeuwen werden gemaakt, staan fouten en onnauwkeurigheden, terwijl dit bij de 

luchtfoto’s niet mogelijk is. De Meyer (2006) vervolgt dat deze luchtfoto’s nog jaren 

studiewerk kunnen bieden aan landschapskundigen, geschiedkundigen en archeologen; “deze 

schat aan informatie heeft nog lang niet al zijn geheimen prijsgegeven” (De Meyer, 2006). 

Ook Stichelbaut (2009) deelt deze mening en haalt ondermeer de studie aan van de relatie 

tussen het militaire erfgoed en het natuurlijke landschap, en de vergelijkende analyse van het 

oorlogslandschap in gebieden met statische frontlinies, zoals het IJzerfront, met gebieden met 
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dynamische, bewegende frontlinies, zoals de Ieperboog, als mogelijkheden voor verder 

onderzoek.  

 

De 29 verzamelde luchtfoto’s uit de collectie van de RCAHMS, daterend uit de Tweede 

Wereldoorlog, vormden een tweede bron voor dit onderzoek. Deze luchtfoto’s bleken echter 

van veel mindere kwaliteit te zijn dan de foto’s uit de collectie van het KLM/MRA. Het werd 

niet mogelijk bevonden om deze foto’s in een zelfde mate van detail te digitaliseren, waardoor 

integratie in de databank onmogelijk was. Bijgevolg konden deze beelden ook niet gebruik 

worden in de verdere toegepaste analyses, en vormen zij, voor deze studie, een minder goede 

bron van landschappelijke informatie. 

 

6.3 Bruikbaarheid van de tijdruimtemodellen 

 

De tijdsreeks, de transitiematrices en de tijdruimtecomposieten hebben heel wat waardevolle 

informatie bijgedragen omtrent de landschapsveranderingen in het studiegebied. Deze 

informatie wordt echter in grote mate bepaald door de beschikbaarheid van de basisdata en is 

ook afhankelijk van de intrinsieke kenmerken deze analysetechnieken.  

 

Uit de figuren 5 t.e.m. 7 werd duidelijk dat de geselecteerd 355 luchtfoto’s uit de collectie van 

het KLM/MRA vrij verspreid voorkomen in het studiegebied en verdeeld zijn over 35 

maanden tussen april 1915 en oktober 1918. Hierbij wordt voor geen enkele maand, en zelfs 

niet voor een enkel jaartal, een volledige studiegebiedbedekking gerealiseerd. Deze complexe 

ruimtelijke en temporele distributie bemoeilijkt het toepassen van de aangewende 

analysetechnieken, omdat deze uitgaan van een volledige gebiedsbedekking voor elke te 

bestuderen tijdslaag. Om dit probleem te omzeilen en zo de vooropgestelde analysetechnieken 

toch te kunnen toepassen, werd gekozen om voor enkele schakelmomenten in de Eerste 

Wereldoorlog een volledige studiegebiedbedekking op te maken. Dit gebeurde door het 

combineren van informatie uit de voorgaande tijdslagen. Hierdoor werden echter 

inconsistenties en dus fouten in het kaartbeeld bekomen, doordat verschillende 

bodemgebruiktypes uit meerdere tijdslagen worden samengevoegd. Dergelijke inconsistenties 

worden geïllustreerd aan de hand van het schakelmoment ‘april 1916’ in Figuur 17 (zie p. 55, 

legende in Bijlage 2). De eerste cirkel toont een kleine geïnundeerde oppervlakte, met een 

opvallende, kaarsrechte westelijke begrenzing. Ook in cirkel 2 is het bijzonder opmerkelijk 

dat het onderscheid tussen akkerland en grasland zich over een grote oppervlakte aftekent als 
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een rechte lijn. Uit de snapshots (zie Bijlage 2) wordt echter duidelijk dat er voor beide 

gebieden geen volledige fotobedekking is in één tijdslaag, zodat deze rechte lijnen 

geïnterpreteerd kunnen worden als het verschil in het bodemgebruik op de verschillende 

tijdstippen die het totale beeld opmaken. Dit is ook het geval voor de derde cirkel. Deze cirkel 

geeft aan dat het stadscentrum van Diksmuide in het nieuwgevormde kaartbeeld deels 

vernield is en deels nog intacte bebouwing heeft, want in principe niet onmogelijk is. 

Diksmuide werd echter volledig verwoest in november 1914 (De Vos, 2003; Dendooven, 

2006; Bauwens, 2008). Uit de snapshots worden dan ook duidelijk dat geen enkele foto uit de 

collectie van het KLM/MRA  in de periode april 1915 - april 1916 het oostelijke gedeelte van 

de stadskern van Diksmuide weergeeft, zodat voor dit deel dus het landgebruiktype werd 

overgenomen van 1911, waarbij de bebouwing uiteraard nog intact was. Dergelijke 

inconsistenties zullen een invloed hebben op de uiteindelijke resultaten. 

 

 

 
Figuur 17: Inconsistenties in de tijdslaag april 1916 

(Bron: eigen onderzoek) 

  

Ook de kenmerken van de verschillende analysetechnieken spelen een rol bij de interpretatie 

van de resultaten. Zo geeft een tijdsreeks de toestand van het landschap per tijdstip weer, 

zonder eventuele veranderingen in de tussenliggende periodes aan te geven. In realiteit 

wijzigen landschappen echter continu, waarbij zowel plotse als graduele veranderingen 

voorkomen (Antrop, 2004, 2006, 2008; Vuorela & Toivonen, 2003). Muir (2003) stelt 

bijgevolg dat het bestuderen van historische veranderingen in het landschap als een continu 

proces onmogelijk is omdat enkel statische momentopnames voor bepaalde tijdsperiodes 

voorhanden zijn. Deze beperking moet ook in beschouwing genomen worden bij het 

uitvoeren van de andere analysetechnieken, aangezien zij vertrekken vanuit de snapshots. 

3 

1 

2 
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Wanneer de stabiliteit van het landschap bestudeerd wordt, is het bijvoorbeeld mogelijk dat 

een bepaald gebied als constant doorheen de tijd wordt aanzien omdat het voor alle 

momentopnames een zelfde bodemgebruik heeft, terwijl het misschien in tussenliggend 

moment een ander bodemgebruik gekend heeft. Dit heeft dan uiteraard ook implicaties voor 

de tijdsdiepte van dit gebied, evenals voor de landschapstrajecten. 

 

Desondanks deze beperkingen vormen deze analysetechnieken zeer goede instrumenten om 

de voorbije veranderingen in het landschap te analyseren, en om de historische dimensie in 

het actuele landschap te achterhalen.  

 

6.4 Opmerkingen bij het gebruik en de opmaak van de GIS-databank 

 

Voor de analyse van de veranderingen in het landschap werd in dit onderzoek een databank 

opgemaakt binnen een GIS-omgeving. Het opmaken van deze GIS-databank en in het 

bijzonder het interpreteren en digitaliseren van de vele luchtfoto’s en de kaartbladen was een 

zeer tijdrovend proces, en nam de meeste tijd van dit onderzoek in beslag. Echter, zonder een 

zorgvuldig opgebouwde databank, was de verdere analyse van de landschapsveranderingen 

aan de hand van de gekozen technieken niet mogelijk. De vereiste tijd voor het interpreteren 

en het digitaliseren van iedere foto varieerde aanzienlijk, afhankelijk van de grootte van de 

foto en de complexiteit van het weergegeven oorlogslandschap. 

 

Vuorela et al. (2002) verwoorden drie uitdagingen bij het gebruik van een GIS voor de 

analyse van landschapsveranderingen. Ten eerste stellen Vuorela et al. (2002) dat men bij het 

converteren van verschillende kaarten tot digitale, gegeorefereerde landschappelijke 

informatie steeds te maken zal hebben met zowel geometrische als semantische 

inconsistenties en onzekerheden. Ten tweede vormen kaarten statische weergaves van het 

landschap, terwijl een landschap en dynamisch en steeds veranderend systeem is (Vuorela et 

al., 2002; Antrop, 1998, 2005, 2006, 2008). Ten derde menen Vuorela et al. (2002) dat het 

vergelijken van kaarten en de analyse van landschapsveranderingen niet eenvoudig is, 

aangezien het moeilijk is om de werkelijke veranderingen in het landschap te onderscheiden 

van fouten in de interpretatie en de opmaak van de kaarten in de GIS-omgeving. Deze laatste 

uitdaging werd ook al geformuleerd door Kienast (1993) en Johnston (1998).  
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Deze drie uitdagingen gelden ook voor dit onderzoek, en hebben niet alleen betrekking op 

werken met de topografische kaartbladen, maar ook op het gebruik van de luchtfoto’s. 

Voornamelijk de fouten bij de interpretatie van de beelden moeten hierbij aangehaald worden. 

Immers, uit de onderzoeksresultaten bleek dat er in het actuele landschap van het studiegebied 

geen enkele spoor uit de Eerste Wereldoorlog nog terug te vinden is; de legendecategorie 

‘militair object’ komt niet voor in deze tijdslaag. Dit is echter foutief. In de Inventaris van het 

Wereldoorlogerfgoed, opgesteld door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 

(VIOE), worden namelijk meerdere overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog gelokaliseerd in 

het studiegebied (VIOE, 2010) (zie Figuur 18, legende in Bijlage 2 en Bijlage 3). Opmerkelijk 

is dat bijna al deze relicten in de huidige tijdslaag werden opgenomen als bebouwing, zodat 

geconcludeerd mag worden dat deze militaire objecten foutief geïnterpreteerd werden als 

bebouwingselementen. Ook in de andere tijdslagen kunnen dergelijke interpretatieve fouten 

voorkomen. Echter, met een totaal aantal van bijna 42.000 polygonen in de GIS-databank, 

mag gesteld worden dat deze fouten de algemene trends in verandering van het landschap niet 

of slechts in zeer beperkte mate zullen beïnvloeden.  

 

Desondanks de drie uitdagingen geformuleerd door Vuorela et al. (2002) omtrent het 

analyseren van landschapsveranderingen in een GIS-omgeving, en de fouten die er gepaard 

mee gaan, kan besloten worden dat een GIS een krachtig hulpmiddel vormt voor de 

ruimtelijke en temporele analyse van het landschap (Antrop, 2000). 

 

 

 
Figuur 18: Relicten van de Eerste Wereldoorlog in het actuele landschap 

(Bron: VIOE, 2010) 
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7. CONCLUSIE 

 

In deze Masterproef stond het duiden van de historische dimensie van het hedendaagse 

landschap in de omgeving van Diksmuide centraal, alsook het analyseren van de 

veranderingen in dit landschap sinds het begin van de 20ste eeuw. Hiervoor werd gebruik 

gemaakt van meerdere historische kaarten en vooral van luchtfoto’s, die in een geografische 

databank geïntegreerd werden om vervolgens verschillende analysetechnieken voor 

landschapsverandering (tijdruimtemodellen) toe te passen. De tijdslaag van de Eerste 

Wereldoorlog werd hierbij in het middelpunt geplaatst. Om dit oorlogslandschap in beeld te 

brengen, werd gebruik gemaakt van 355 historische luchtfoto’s uit de Collection Photos 

Aériennes ’14-’18 van het KLM/MRA, die werden getest op hun bruikbaarheid voor 

landschappelijk onderzoek. Ook voor de luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog, uit de 

verzameling van de RCAHMS, werd nagegaan of deze bruikbaar zijn voor de analyse van 

veranderingen in het landschap. 

 

Uit de analyse kwam naar voor dat de Eerste Wereldoorlog pas definitief zijn stempel drukte 

op het Diksmuidse landschap na juli 1917, wat na de aankomst is van de Amerikaanse troepen 

in het gebied. Pas toen ondernamen de geallieerden grote offensieve acties, die leidden tot een 

omvorming van het gesloten coulissenlandschap tot een open kraterlandschap. Bomenrijen, 

houtkanten en hagen werden aan flarden geschoten, evenals nagenoeg alle bebouwing in de 

wijde omgeving van de Duitse frontlinies. In het oosten van het studiegebied was deze impact 

van de oorlog evenwel eerder beperkt, evenals in de IJzerbroeken en de Handzamevallei. 

Deze twee poldergebieden kwamen weliswaar onder water te staan tijdens de oorlog, in een 

poging om de Duitse opmars een halt toe te roepen, maar ondergingen verder geen 

opmerkelijke veranderingen in de periode 1914-1918. Na de oorlog werden bijna alle 

militaire relicten opgeruimd en werden vele percelen opnieuw in hetzelfde landgebruik 

gesteld als voor de oorlog. Bomenrijen, houtkanten en hagen werden echter niet opnieuw 

aangeplant en ook is er in het hedendaagse landschap heel wat meer bebouwing aanwezig dan 

in het landschap aan het begin van de 20ste eeuw. Zo werd bij de wederopbouw na de oorlog 

een tuinwijk ingeplant aan de rand van het historisch centrum van Diksmuide en meer 

recentelijk werd ook een groot bedrijventerrein opgeworpen in een van de meest bevochten 

zones van het studiegebied tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
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Deze resultaten geven aan dat de gebruikte bronnen en de toegepaste analysetechnieken, de 

tijdruimtemodellen, een meerwaarde geboden hebben bij het bestuderen van de veranderingen 

in het landschap. De militaire luchtfoto’s uit de verzameling van het KLM/MRA hebben een 

dermate goede kwaliteit dat de veranderingen in het oorlogslandschap nauwgezet opgevolgd 

konden worden. Dit kan echter niet gezegd worden over de verzamelde foto’s uit de collectie 

van de RCAHMS, die vervolgens niet uitgebreid in dit onderzoek werden opgenomen. Ook 

kwam aan het licht dat de complexe verspreiding van de foto’s uit de Eerste Wereldoorlog in 

zowel de tijd als de ruimte het toepassen van de tijdruimtemodellen bemoeilijkt en ook de 

resultaten in belangrijke mate beïnvloedt. Desondanks werden de tijdruimtemodellen wel 

degelijk als zinvol en bruikbaar bevonden voor dit onderzoek naar veranderingen in het 

landschap.  
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9. BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Lijst met gebruikte afkortingen 

 

AGIV: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 

GIS: Geografisch informatiesysteem 

HLC: Historic Landscape Characterisation 

KLM/MRA: Koninklijk Legermuseum Brussel 

MCI: Militair Cartografisch Instituut 

NGI: Nationaal Geografisch Instituut 

RCAHMS: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland 

VIOE: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 
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Bijlage 2: Snapshots met legende 

 

Legende 
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Tijdslaag 3: augustus 1915 

 

 

 

Tijdslaag 4: september 1915 

 

 

 

Tijdslaag 5: december 1915 
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Tijdslaag 6: maart 1916  
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Tijdslaag 8: mei 1916 
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Tijdslaag 9: juni 1916 

 

 

 

Tijdslaag 10: juli 1916 

 

 

 

Tijdslaag 11: augustus 1916 
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Tijdslaag 12: september 1916 

 

 

 

Tijdslaag 13: oktober 1916 

 

 

 

Tijdslaag 14: november 1916  
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Tijdslaag 15: december 1916  

 

 

 

Tijdslaag 16: januari 1917  

 

 

 

Tijdslaag 17: februari 1917  
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Tijdslaag 18: maart 1917  

 

 

 

Tijdslaag 19: april 1917  

 

 

 

Tijdslaag 20: mei 1917 
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Tijdslaag 21: juli 1917  

 

 

 

Tijdslaag 22: augustus 1917  

 

 

 

Tijdslaag 23: september 1917 
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Tijdslaag 24: oktober 1917 

 

 

 

Tijdslaag 25: november 1917 

 

 

 

Tijdslaag 26: december 1917 
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Tijdslaag 27: januari 1918  

 

 

 

Tijdslaag 28: februari 1918  

 

 

 

Tijdslaag 29: maart 1918 
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Tijdslaag 30: april 1918 

 

 

 

Tijdslaag 31: mei 1918 

 

 

 

Tijdslaag 32: juni 1918 
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Tijdslaag 33: juli 1918 
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Tijdslaag 36: oktober 1918 

 

 

 

Tijdslaag 37: 2010 
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Bijlage 3: Legende van de oorlogsrelicten 

 

ID NAAM KLASSE 

1770 Restant omheining Parc (Zarren - WOI) Infrastructuur 

1772 Waterput Legestraat (Zarren - WOI) Infrastructuur 

1773 Waterkasteeltje (Zarren - WOI) Infrastructuur 

263 Kapel O.L.V. Ter Hulpe (Esen - WOI) Locaties 

299 Kapel O.L.V. Troost in Nood (Kaaskerke – WOI) Locaties 

380 Stadhuis (Diksmuide - WOI) Locaties 

385 Esenkasteel Woumenweg 100 (Esen - WOI) Locaties 

392 Spaans huis (Diksmuide - WOI) Locaties 

394 Duits pionierspark Einsdijk (Vladslo - WOI) Locaties 

439 Bloemmolens (Diksmuide - WOI) Locaties 

594 Brouwerij Dolle Brouwers (Esen - WOI) Locaties 

215 Graftombe Franse dokter Felix Chastang (Esen – WOI) Oorlogsgraven 

256 Duitse opgeheven militaire begraafplaats Roggeveld (Esen - WOI) Oorlogsgraven 

303 Crypte IJzertoren (Kaaskerke - WOI) Oorlogsgraven 

1819 Begraafplaats Diksmuide (Diksmuide - WOI) Oorlogsgraven 

269 Duitse betonconstructie Molenhof Oude Roeselarestraat (Esen - WOI) Schuilplaatsen / Bunkers 

321 Duitse mitrailleurspost Esenweg (Esen - WOI) Schuilplaatsen / Bunkers 

323 Duitse mitrailleurspost Klerkenstraat 2 San An-Mar (Esen - WOI) Schuilplaatsen / Bunkers 

381 Schuilkelders Grote Markt (Diksmuide - WOII) Schuilplaatsen / Bunkers 

427 Betonrestanten Beerstblotestraat (Beerst - WOI) Schuilplaatsen / Bunkers 

477 Duitse schietpost Galileistraat 1 (Beerst - WOI) Schuilplaatsen / Bunkers 

1724 Duitse betonconstructie Werkenstraat 15 (Werken - WOI) Schuilplaatsen / Bunkers 

1774 Duitse schuilplaats Esenstraat (Zarren - WOI) Schuilplaatsen / Bunkers 

1775 Duitse constructie Staatsbaan (Zarren - WOI) Schuilplaatsen / Bunkers 

(Bron: VIOE, 2010) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The distinction between what can be mapped and measured and the patterns that are […] 

relevant to the phenomena under investigation or management is sometimes blurred” 

 

(Gustafson, 1998, zoals geciteerd in Van Eetvelde, 2009) 



  

 


