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Abstracts 

 

The year 2002 is traditionally seen as the starting point where the professional archaeologists saw 

the archaeological WWI heritage as a legitimate object of research. In that year former Minister 

Van Grembergen assigned the Flemish ‘Instituut voor het Archeologisch Patrimonium’ to 

perform an appreciative archaeological investigation due to the enlargement of the A19 

motorway. Until then, the archeology of the First World War was mainly the operating field of 

amateur archaeologists. Ten years later, this discipline has evolved along with the changes in the 

archaeological landscape in Flanders. This thesis explores the way in which this evolution has 

developed. Based on excavation reports that have become available in the past decade, an 

analysis will be made of how the traces and structures dating from the First World War were or 

were not approached. To do so, the different archaeological campaigns that took place in the 

province of West-Vlaanderen, where there was archaeological research with intervention in the 

soil, were selected. In addition, the structures visible on aerial photographs dating from the First 

World War were examined for a limited study area. This includes examining how these structures 

are preserved and to what extent they correspond with what was found during the archaeological 

investigations. 

 

Military heritage, battlefield archaeology, archaeology of the conflict, aerial photography, the 

First World War. 
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L'année 2002 est traditionnellement considérée comme le point de départ où les archéologues 

professionnels considèrent le patrimoine de la Première Guerre mondiale comme objet de 

recherche légitime. En cette année l'ancien ministre Van Grembergen pose la question à ‘Instituut 

voor Archeologisch Patrimonium’ pour faire une enquête appréciative archéologique dans la suite 

de l'élargissement de l'autoroute A19. Jusque-là, l'archéologie de la Première Guerre mondiale 

était principalement le domaine des archéologues amateurs. Dix ans plus tard, cette discipline est 

évoluée avec les changements dans le paysage archéologique en Flandre. Cette thèse explore 

comment l'évolution a développé. Sur la base des rapports de fouilles qui ont été rendues 

disponibles pendant la dernière décennie, une analyse était faite de la façon dont les traces et les 

structures datant de la Première Guerre mondiale ont été approchés. Pour faire cela, les 

différentes campagnes archéologiques dans la province de West-Vlaanderen ont été choisis où il 

y avait des recherches archéologiques à l'intervention dans le sol. En outre, les structures visible 

sur les photographies aériennes datant de la Première Guerre mondiale ont été examiné dans une 

zone d’étude limité. Cela inclut d'examiner comment ces structures sont préservées et dans quelle 

mesure elles correspondent à ce qui a été trouvé lors de l'enquête archéologique. 

 

Le patrimoine militaire, l'archéologie du champ de bataille, l'archéologie du conflit, photographie 

aérienne, la Première Guerre mondiale. 
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 Inleiding 

 

Binnenkort wordt de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog herdacht. 

Deze wereldbrand werd een tijd lang gezien als de oorlog die een einde zou stellen aan alle 

oorlogen. Dat tijdens dit conflict de kiem werd gelegd voor een in omvang nog grotere oorlog 30 

jaar later, kwam op dat moment in de stoutste voorspellingen niet voor. In ieder geval werd deze 

‘Groote Oorlog’ traditioneel aanzien als het begin van de 20
ste

 eeuw en markeerde hij een 

breukpunt op allerlei gebieden, onder meer op sociaal, economisch en politiek vlak. De impact 

van dit conflict op het collectief geheugen alsook op het landschap in de frontzones en daarbuiten 

is navenant. In de toenmalige verwoeste gewesten liggen tot op heden nog tal van relicten, 

monumenten en begraafplaatsen verspreid die ons doen herinneren aan de bitterheid van de 

gevechten die er gevoerd werden.  

 

Ook ondergronds bestaat tegenwoordig nog een uitgebreid archeologisch archief als erfenis van 

een totale oorlog. Op vele plaatsen hoeft men niet diep te graven eer men metaalresten, granaten, 

wapens, restanten van bunkers, loopgraven en zelfs menselijke resten aantreft. Al bijna 100 jaar 

worden deze restanten te pas en te onpas bij grondwerkzaamheden of landbouwactiviteiten 

opgedolven. Nu de laatste menselijke getuigen van deze wereldbrand rust hebben gevonden, lijkt 

ook de archeologie interesse te tonen in de restanten van de Eerste Wereldoorlog. Aanvankelijk 

bestond de zogenaamde ‘Battlefield Archaeology’ vooral uit amateurarcheologen en WOI-

fanatici. Vanaf 2002 werden WOI-sporen en -structuren het onderzoeksobject van professionele 

archeologen. Met name het onderzoek gevoerd in opdracht van toenmalig minister Van 

Grembergen naar aanleiding van de geplande aanleg van de A-19 autosnelweg tussen Ieper en de 

Belgische kust, kan als beginpunt gezien worden.  
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Momenteel zijn we tien jaar verder. De vraag stelt zich in welke mate deze discipline binnen de 

archeologie geëvolueerd is. Worden relicten uit de Eerste Wereldoorlog gezien als legitiem 

voorwerp van onderzoek of is de WOI-archeologie een discipline die nog steeds streeft naar 

erkenning? Daarbij komt nog dat het archeologisch landschap grondig door elkaar is geschud. 

Nieuwe spelers zoals de archeologische bedrijven en intergemeentelijke archeologische diensten 

zoeken hun plaats in het werkveld. Binnen de administratie zijn tal van hervormingen 

doorgevoerd en in de nabije toekomst wordt niet meteen een einde verwacht aan de 

herstructurering van het archeologisch landschap in Vlaanderen. Een nieuw onroerend 

erfgoeddecreet zal dat proces ongetwijfeld nog sturen. Deze ontwikkelingen beïnvloeden 

eveneens de evolutie binnen de archeologie van de Eerste Wereldoorlog.  

 

In deze thesis willen we aan de hand van het door de professionele archeologen reeds uitgevoerde 

onderzoek nagaan welke evolutie de archeologie van het conflict, en meer bepaald deze 

aangaande de Eerste Wereldoorlog, heeft ondergaan en welke trends er te bespeuren vallen.  

Deze paper bestaat uit drie delen. Vooreerst wordt een doorgedreven literatuurstudie uitgevoerd 

met de bedoeling zicht te krijgen op de ontwikkeling van de archeologie van het conflict in 

Vlaanderen. Hier wordt ook aandacht besteed aan de studie van het wereldoorlogerfgoed in 

Frankrijk en de rol van de Britten in het onderzoek naar WOI-relicten. 

Vervolgens wordt in het tweede deel stil gestaan bij de evolutie van de archeologie van de Eerste 

Wereldoorlog op basis van de voor handen zijnde verslaggeving. Uit de rapportering weten we 

wat er op bepaalde locaties zoal gevonden is en hoe het onderzoek aangepakt werd. 

Tot slot wordt in het derde deel aan de hand van gedigitaliseerde sporen en structuren afkomstig 

van historische luchtfoto’s gekeken op welke manier deze sporen en structuren zich tijdens het 

archeologische onderzoek manifesteren en of ze daadwerkelijk als dusdanig herkend worden.   
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Deel 1. Archeologie van het conflict: een 

literatuurstudie 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

Een gebeurtenis zoals de Eerste Wereldoorlog heeft niet alleen littekens nagelaten bij de 

betrokken protagonisten en lokale gemeenschappen, het heeft ook de samenleving van vele naties 

opgezadeld met een aanzienlijke erfenis. Bij vele gezinnen zijn het leed en de ontberingen in het 

geheugen gegrift. Tot op vandaag hebben families uit landen die tot de toenmalige strijdende 

partijen behoorden op directe of indirecte wijze een band met wat er zich honderd jaar geleden 

heeft afgespeeld. Nog nooit werden zo’n grote aantallen mensen opgenomen in het leger en nog 

nooit werden zo’n grote hoeveelheden oppervlakten als slagveld gebruikt (Robertshaw, Kenyon 

2010, 14). De interesse voor die oorlog, maar ook de expliciete desinteresse ervoor, is daarvan 

het gevolg. 

Niet alleen in het individueel en collectief geheugen, maar ook in het landschap waarin gestreden 

werd, zitten de sporen van de ‘Groote Oorlog’ verankerd. Toenmalige frontstreken zijn tot op 

heden nog getekend door het oorlogsleed van een centennium geleden. Het is zo dat deze resten 

door velen gaandeweg gezien worden als een deel van het erfgoed. Zo ook in Vlaanderen. Een 

belangrijk deel van het krijgsgebeuren speelde zich immers af in het Westelijke gedeelte van 

België. Het front, dat zich langs de rivier de IJzer en de Ieperlee bevond, en zich vervolgens in 

een boog rond Ieper naar Frankrijk uitstrekte, was gedurende vier jaar nagenoeg onveranderd 

gebleven. Dagelijks worden op deze plaatsen nog relicten gevonden die ons eraan herinneren dat 

hier toen op industriële schaal werd gevochten.   

De aandacht, interesse en waardering voor en het onderzoek naar deze relicten heeft ook een hele 

ontwikkelingsgeschiedenis gekend. Vanaf het moment dat het stof van de strijd neerdaalde 

hadden deze restanten om allerlei redenen een aantrekkingskracht op geïnteresseerden. Ook 

binnen de archeologie rijpte het idee om de materiële resten, zowel roerend als onroerend, te gaan 

bestuderen. In dit deel willen we bondig de ontwikkeling schetsen van de manier waarop de 

archeologie zijn intrede maakte bij de bestudering van de relatief recente materiële resten uit de 

Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. Om dit te bewerkstelligen baseren we ons op de 

desbetreffende (wetenschappelijk) literatuur.  
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Hoofdstuk 2. De evolutie van een middeleeuws landschap 

naar een oorlogslandschap 

 

In het westen en zuidwesten van West-Vlaanderen werd tijdens de Eerste Wereldoorlog 

gedurende lange tijd slag geleverd. Het gebied waarin de oorlog werd uitgevochten, heeft een 

rijke geschiedenis gekend. Het is echter zo dat op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog dit 

gebied arm was, mede doordat de industrialisering grotendeels aan deze streek is voorbijgegaan. 

Men kan dus spreken van een landschap dat zich op het gebied van inrichting/aanpassing en 

nederzettingsvorming vooral tijdens de middeleeuwen een bloeiperiode heeft gekend. De streek 

wordt vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van ten eerste belangrijke handelssteden als 

Veurne, Ieper, en Nieuwpoort, ten tweede (polder)dorpen die ontwikkeld zijn in functie van de 

ontginning van de lager gelegen en waterrijke zones en ten derde laat-Middeleeuwse sites met 

walgracht (Diriken, Van de Genachte 2000, 23).  

 

Aan dit oorspronkelijke West-Vlaamse pastorale landschap dat gedurende eeuwen weinig 

veranderingen heeft gekend, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog een nieuwe laag ‘toegevoegd’. 

De omgeving waarin gevochten werd, werd door de strijdende partijen aangepast, heringedeeld 

en naderhand door vernietiging drastisch gereconstrueerd tot een nieuw landschap. Ter 

voorbereiding van of ter anticipatie op de oorlogshandelingen werden structuren aangelegd die 

een offensief, maar vooral ook een verdediging tegen de tegenstander een grotere kans op slagen 

moesten bieden. Zo werden er onder meer loopgraven, mitrailleursnesten, bunkers, spoorwegen 

en ondergrondse schuilplaatsen aangelegd. Op die manier wordt een militair of oorlogslandschap 

gecreëerd dat voldoet aan de noden van degenen die er in dienden te overleven. Dit landschap is 

volgens Schofield één manier om de term (oorlogs)landschap te gaan interpreteren (Schofield 

2005, 45). Het is namelijk de plaats waar een slag of een gevecht plaatsvindt als decor van 

(wapen)feiten en (oorlogs)handelingen. Het omvat het front en het gebied dat beïnvloed wordt 

door de gevechten omwille van de grote logistieke vereisten van zo’n oorlog.  

Een andere manier is de betekenis die de omgeving krijgt voor of er aan verleend wordt door de 

‘inwoners’. Soldaten en burgers in een oorlogslandschap nemen deze objectieve realiteit op via 
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het proces van perceptie en maken daarvan een geïnternaliseerd mentaal beeld, dat dan op zijn 

beurt weer zijn neerslag heeft op datzelfde landschap, waarmee men bijgevolg in relatie treedt. 

Volgens Thomas wordt deze objectieve ruimte getransformeerd in een ‘plaats’ (Thomas 2001, 

166). Dit wordt niet enkel geconcretiseerd door andere toponiemen te geven aan bepaalde 

facetten van die plaats, zoals ‘Essex Farm’ of ‘Forward Cottage’, maar ook op andere manieren. 

Volgens Saunders werd bijvoorbeeld de betekenis van oude gewoonten om calvarieën op te 

trekken op kruispunten of welbepaalde specifieke plaatsen in het landschap tijdens de Eerste 

Wereldoorlog niet alleen nieuw leven in geblazen, maar ook geherdefinieerd (Saunders 2010, 

70). Het beeld van de gekruisigde Christus vertegenwoordigde toen namelijk het leed van de 

individuele militair en de opoffering die hij stelde. De externe realiteit werd immers in die mate 

herschapen, dat men zich letterlijk in een hel bevond. Het was volgens Saunders een 

surrealistische wereld waarin men zich staande diende te houden; een realiteit die men vooral via 

andere zintuigen waarnam dan via het zicht. Het was een wereld van duisternis, lawaai en stank 

die men vooral vaak via de tast leerde kennen. Hij spreekt dan ook van een ‘haptic landscape’ 

(Saunders 2010, 69). De emoties die men koppelde aan dit landschap waren dan ook navenant.  

 

Wat bleef er dan over van het rurale landschap? Het landschap werd dermate herschapen dat er 

van het oorspronkelijke landschap op vele plaatsen niet veel overschoot. De impact van de 

oorlogshandelingen begin twintigste eeuw en alles wat ermee te maken had, was van nog nooit 

geziene aard. Op Vlaamse bodem zijn er al vele veldslagen uitgevochten of heeft men te kampen 

gehad met de gevolgen van verscheidene oorlogen. Volgens Thoen was er reeds een 

scharniermoment vanaf de late middeleeuwen. Door de grotere centralisatie van de macht konden 

grotere (staande) legers op de been worden gebracht en kreeg de uitputtingsstrategie een grotere 

dimensie. Met dit laatste bedoelde hij enerzijds het ontzeggen van de toegang tot 

bestaansmiddelen en anderzijds het vernielen van het platteland (Thoen 1978, 364). Het hoeft 

geen betoog dat deze vernielingen niet kunnen tippen aan deze die zich op bepaalde plaatsen 

tijdens de Eerste Wereldoorlog voordeden. Niet alleen werden dorpen en steden letterlijk met de 

grond gelijk gemaakt, ook werd een groot gebied onder water gezet. Tussen de IJzer en de 

spoorwegtracé Nieuwpoort-Diksmuide werd op die manier een ondiepe watervlakte gecreëerd. 
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Het zoute zeewater had dan ook een desastreus effect op de vruchtbaarheid van de 

landbouwgronden.  

 

Niet alleen het landschap op zich, maar ook de sporen, die wijzen op de geschiedenis van oudere 

samenlevingen ingebed in het bodemarchief, werden aangetast. De vroegere archeologische 

sporen zijn in het slechtste geval volledig vernietigd en in het beste geval grondig verstoord. De 

verstoring bestaat onder meer uit de toen aangelegde versterkingen zoals dug-outs, loopgraven, 

mitrailleursposten, kazematten, barakken, spoorlijnen, enz. Bij deze werkzaamheden werden 

ongetwijfeld vele archeologisch waardevolle sites aangesneden. Zo werden bepaalde prominente 

plaatsen in het landschap vanuit strategisch oogpunt ingericht als militair steunpunt, plaatsen die 

ook in vroegere tijden bewoond werden of deel waren van het (ritueel) ingerichte landschap. Op 

de Kemmelberg werden bijvoorbeeld sporen teruggevonden van een zogenaamde ‘Fürstensitze’ 

uit de IJzertijd (De Mulder, Putman 2006, 20). Deze locatie bood het voordeel het omringende 

terrein te domineren. De Kemmelberg werd tijdens de Eerste Wereldoorlog omwille van dezelfde 

reden eveneens bezet en zag vooral tijdens het Duitse offensief in 1918 heel wat actie.  

Men moet ervan uitgaan dat niet alleen het aanleggen van militaire infrastructuur, maar zeker ook 

de oorlogshandelingen op de plaatselijke archeologie een desastreuze impact hebben gehad. De 

meest voor de hand liggende verstoring is het gevolg van de soms uitgebreide beschietingen die 

tijdens de oorlog bijna dagelijkse kost waren. Hupy en Schaetzl introduceerden in deze context de 

term ‘bombturbation’. Hieronder verstaan de auteurs ‘the cratering of the soil surface and mixing 

of the soil by explosive munitions, usually in warfare and other related military activities’ (Hupy, 

Schaetzl 2006, 825). De extreemste vormen van deze vernietiging van de bodem zijn 

bijvoorbeeld de grote mijnontploffingen ter hoogte van de heuvelrug bij Mesen in de aanloop van 

de Derde Slag om Ieper in 1917. De kraters zijn in het landschap nog steeds herkenbaar als stille 

meertjes. Het hoeft dan ook geen betoog dat de gronden soms zo kapot en vergiftigd waren dat er 

lange tijd op bepaalde plaatsen weinig of niets wilde groeien, laat staan dat er nog resten te 

vinden waren van de plaatselijke archeologie. 

Toch moet er vermeld worden dat archeologische sporen en structuren in steden als Diksmuide 

en Ieper vreemd genoeg het oorlogsgeweld goed hebben doorstaan. Dit is te wijten aan het feit 
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dat het puin afkomstig van kapotgeschoten huizen als beschermende mantel fungeerde (de 

Meyer, Demeyere 2004, 117).  

 

In zeldzame gevallen werden archeologische objecten of sites als dusdanig herkend en werd daar 

notitie van genomen. Van enig ordentelijk archeologisch onderzoek van deze vondsten, die soms 

dateren van de steentijden, kan evenwel geen sprake zijn, ondanks het feit dat zowel de Franse als 

de Britse overheid een bescheiden aanzet deden deze vondsten te registreren al dan niet via een 

daarvoor speciaal opgerichte dienst binnen het leger (Saunders 2010, 7). Veel werd door de 

soldaten als souvenir toegeëigend.  

Naast de beperkte registratie van artefacten of vindplaatsen werden sites onbedoeld ook op een 

andere manier voor het nageslacht bewaard, namelijk via de luchtfotografie. 

Verkenningsvluchten boven de eigen en vijandelijke gebieden waarbij foto’s werden genomen, 

registreerden archeologische sporen als die al niet door het oorlogsgeweld vernietigd waren. Deze 

foto’s tonen ons een momentopname van het landschap vóór en tijdens de oorlog en kunnen 

bijgevolg ook gebruikt worden om vooroorlogse archeologische sites te gaan detecteren en zicht 

te krijgen op de manier waarop het landschap werd ingericht (Stichelbaut 2009a, 142). Voor 

degenen die de luchtfoto’s tijdens de Eerste Wereldoorlog dienden te gebruiken was dit in ieder 

geval van geen enkel belang, maar voor de archeologische luchtfotografie bijna honderd jaar later 

was dit een belangrijke stimulans. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat enkele 

pioniers van de archeologische luchtfotografie zoals O.G.S. Crawford zich in de rangen bevonden 

van de Britse ‘Royal Flying Corps’ (Stichelbaut 2009a, 10). Zij maakten echter de uitzondering 

uit op de regel. 

 

Aldus wordt een nieuwe laag of een nieuw landschap gecreëerd. Dit oorlogs- of 

conflictlandschap is afkomstig van één groep mensen, namelijk de militairen die het geschapen 

en vernietigd hebben en er vaak ook de dood vonden. Niet alleen de soldaten gaan er evenwel 

mee in relatie. Een betekenis wordt ook verleend door de burgers die er in kleinen getale nog 

verbleven, de eigenaars van de gronden die na de oorlog naar hun land terugkeerden, de familie 

van de gesneuvelden, enz. Elk individu of elke groep hecht vanuit zijn eigen belevingswereld een 
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eigen betekenis aan dit landschap. Saunders spreekt hier van ‘socially constructed landscapes’ 

waarbij ook nu nog verschillende betekenissen aan dit landschap gekoppeld worden, 

voornamelijk vanuit steeds weer nieuwe groepen mensen (Saunders 2010, 65). 

 

Hoofdstuk 3. De jaren na de oorlog 

 

Na de Eerste Wereldoorlog wilden de toenmalige bewoners van de streek er in eerste instantie 

voor zorgen dat hun gronden opnieuw bewoonbaar werden: dorpen werden geleidelijk weer 

opgebouwd, drainagesystemen aangelegd, gronden genivelleerd en deels gesaneerd. Daarvoor 

werd de ‘Dienst voor vernielde gewesten’ opgericht. In 1915 werd reeds een besluitwet 

uitgevaardigd waarbij de gemeenten dan reeds algemene inrichtingsplannen konden opmaken in 

het licht van de naoorlogse wederopbouw
1
. De taak van wederopbouw werd later uit handen van 

de gemeenten genomen en geregeld in de hierboven vermelde ‘Dienst voor vernielde gewesten’, 

doordat de kleine gemeenten administratief en logistiek die wederopbouw voor hun grondgebied 

niet afdoend konden organiseren
2
. De gemeenten die te maken hadden met oorlogsvernielingen, 

99 voor West-Vlaanderen, werden gegroepeerd in gewesten
3
. De dienst werd actief vanaf april 

1919.  

De opruiming van de gebieden werd door verschillende groepen gedaan. Net na de oorlog werden 

door de Britten de ‘Chinese Labour Corps’ ingezet om de gronden van oorlogsresten te ontdoen 

en her en der stoffelijke overschotten van gesneuvelde soldaten op te graven en ze naar de 

militaire begraafplaatsen te brengen. Ook Duitse krijgsgevangenen moesten meehelpen met de 

opruiming. Omwille van voor de hand liggende redenen was de moraal onder de Duitse militairen 

laag en ging dit werk traag. Daarnaast werden voor een kortstondige periode Belgische soldaten 

ingezet om de slagvelden op te kuisen. Deze groep popelde echter om naar huis te gaan en al snel 

verdwenen deze soldaten huiswaarts. De gronden werden daarna vooral geruimd en genivelleerd 

door arbeiders die van de streek afkomstig waren of van elders per trein werden aangevoerd. 

                                                 
1
 Besluitwet 'Heropbouw der vernielde Belgische gemeenten' - Belgisch Staatsblad, 18-24/09/1915, blz. 343-350. 

(http://www.wederopbouw.be) 
2
 'Wet nopens de nationale aanneming der gemeenten en het herstel der verwoeste gewesten' - Belgisch Staatsblad, 

22-23/04/1919, blz. 1657-1659 (http://www.wederopbouw.be) 
3
 De 99 gemeenten vóór de fusie in 1976. 
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Deze mensen werden per vierkante meter afgewerkte grond betaald. Het spreekt voor zich dat zij 

er niet meteen voor zorgden dat de terreinen perfect gesaneerd werden en de opruiming gebeurde 

bij gevolg dan ook vaak oppervlakkig. Enkel de mensen, bedrijven en boeren die met het 

inzamelen van het metaal een cent bij konden verdienen, gingen grondiger te werk. Het is 

evenwel zo dat er zoveel metalen te vinden waren op de slagvelden, dat men niet veel moeite 

moest doen om ze te vinden (Debaeke 2010, 37).  

 

Fig. 1: Aanplakbiljet 

van het ‘Toegevoegd 

Hoog Koninklijk 

Commissariaat’ om het 

systeem van heropbouw 

door de Staat bekend te 

maken, met onderaan 

het model van het 

aanvraagformulier. 

(http://www.wederopbo

uw.be) 
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Doorheen de geschiedenis ziet men dat de lokale bevolking na een oorlog of een ramp altijd snel 

de draad weer wil opnemen. Het land werd dan al snel weer in cultuur gebracht (Thoen 1978, 

367). Na de eerste teleurstellingen bij aankomst, zette men de schouders onder het werk. Het was 

niet evident om van nul te beginnen. De eerste jaren na de oorlog werden vooral gekenmerkt door 

grote problemen op het gebied van huisvesting. Men deed heel wat inspanningen om die 

problemen op te lossen. Onder impuls van onder meer het Koning Albertfonds werden in eerste 

instantie enkele duizenden noodwoningen opgericht, de zogenaamde KAF-barakken. Dit was 

echter niet genoeg. Veel terugkomers ontwikkelden voor zichzelf noodwoningen met materialen 

die zij konden vinden (Meire 2003, 111). Daarbij werd ook materiaal gerecupereerd van verlaten 

barakken die tijdens de oorlog ten behoeve van de soldaten opgetrokken werden. Niet al deze 

barakken en verblijfplaatsen werden stelselmatig afgebroken. Een aantal van deze structuren 

werden hergebruikt door de terugkerende vluchtelingen (Vernimme 2010, 78; Demeurie, 

Vandewalle 2006, 23). Een voorbeeld zijn de Britse ‘Nissen huts’. Tegenwoordig staan er nog 

maar enkele van dergelijke bouwwerken meer recht.  

Niet alleen keerden de lokale bewoners terug naar hun land en goed, ook trokken andere mensen 

naar het West-Vlaamse frontgebied. De slagvelden werden net na de oorlog bezocht door ten 

eerste veteranen die zich organiseerden in verenigingen zoals het ‘British Legion’ of de ‘Ypres 

League’, ten tweede door familieleden van gesneuvelde of vermiste soldaten, waarbij men toen 

op zoek ging naar een graf, een plaats waar de dierbare verbleven heeft, en ten derde ging het 

gewoon om geïnteresseerden die zich wilden vergewissen hoe het er vier jaar aan toe is gegaan. 

Deze vorm van pelgrimage ging dan ook gepaard met een zucht naar souvenirs. Via deze 

souvenirs werd het front in materiële vorm in huis gebracht en vormt dit de basis of het object 

van herinnering, of het nu gaat om de herdenking aan de dood van een dierbare of aan een mooie 

reis (Meire 2003, 221). Voor de lokale bevolking was dit een opportuniteit om een centje (bij) te 

verdienen. Vooral bij de Britten was naast de streek rond de rivier de Somme, het gebied rond 

Ieper een aantrekkelijke plaats. Er zijn op deze locaties dan ook veel Britse levens gelaten. Er 

zouden op geen enkele plaats ter wereld en in geen andere oorlog zoveel Britse soldaten 

gesneuveld zijn. Men hield de herinnering mede actief doordat in de jaren zeventig van de vorige 

eeuw de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog werd opgenomen in het curriculum van de 

scholieren. Een bezoek aan de slagvelden vormde dan vaak een deel van het lessenpakket.  
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De bewoners en de natuur hebben hun plaats in het naoorlogse landschap terug opgeëist en de 

concrete overblijfselen van de oorlog, voorwerp van de ‘militaire herinnering’, verdwenen in een 

aanzienlijk tempo (Meire 2003, 170). Na verloop van tijd konden nog maar enkele lappen grond, 

met een deel van het oude slagveld dat nog deels bewaard is zoals het is achtergelaten, hier en 

daar bezocht worden. Daarnaast zijn er de vele gedenktekens, monumenten, standbeelden, 

demarcatiepalen afkomstig van de toeristische organisatie Touring Club, begraafplaatsen en 

dergelijke meer. Dit alles vormt volgens Saunders de ‘layer of Remembrance’ als onderdeel van 

de palimpsest aan lagen waaruit een oorlogslandschap bestaat. Vooral de ‘Imperial War Graves 

Commission’ hield zich na de oorlog bezig met de bouw en het onderhoud van de oorlogsgraven 

en gedenktekens en bijgevolg de veruiterlijking van een landschap van herinnering (Dendooven 

2003, 11). Hoe deze laag vorm ging krijgen heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad. Een 

groot discussiepunt was het lot van de stad Ieper. Reeds tijdens de oorlog rijpte het idee om de 

ruïnes van Ieper te behouden zoals het was. De Britten waren de mening toegedaan dat het hier 

om ‘Holy Ground’ gaat; grond dat gedrenkt is in het bloed van de vele (Britse) gesneuvelden. 

Niemand minder dan Winston Churchill wenste de stad Ieper op te kopen en het uit te bouwen tot 

één groot herinneringspark (Dendooven 2003, 20). Tot op het moment dat de beslissing genomen 

werd om de stad Ieper door voornamelijk stadsarchitect Coomans herop te bouwen naar 

vooroorlogs model, hebben nog heel wat ideeën de ronde gedaan. Eén van die ideeën was de 

instelling van een ‘Zone of Silence’, waarbij enkel een deel van de stad als ruïne zou bewaard 

worden, namelijk de lakenhallen, de Sint-Maartenskathedraal en het gebied op en rond de markt. 

Op 15 april 1921 legden de Britten zich uiteindelijk neer bij de reconstructie van de stad en de 

bouw van een immens monument, namelijk de Menenpoort (Dendooven 2003, 51). Dit 

monument werd ontworpen door Reginald Blomfield en draagt de namen van bijna 55.000 

militairen die vermist zijn tijdens de oorlog tot augustus 1917. Ieper werd in historiserende stijl 

weer opgebouwd. Ook de steden Diksmuide en Nieuwpoort zijn voorbeelden van de zogenaamde 

wederopbouwarchitectuur. In deze steden was de Brugse architect Viérin degene die de plannen 

uittekende (Demeurie, Vandewalle 2006, 17). In feite kon men overal in het gebied dat zwaar te 

lijden heeft gehad van de oorlogshandelingen voorbeelden vinden van die architectuur.  

Naast de Menenpoort in Ieper werd er ook in de Belgische sector geïnvesteerd in een groot 

monument. De oorspronkelijke IJzertoren dateert van 1925; de huidige werd in de jaren ’50 van 
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de vorige eeuw gebouwd en is ruim 30 meter hoger. Nog meer dan de eerste IJzertoren maakt de 

tweede toren inherent deel uit van het vlakke landschap dat zich rond dit symbool uitstrekt.  

 

Veel van hetgeen er getuigt aan de oorlog verdween dus in de jaren na de oorlog. Lokale 

bewoners wilden verder met hun bestaan. Men bouwde de steden, dorpen, infrastructuur en 

dergelijke weer op. In ieder geval werd vanaf 12 november 1918 een nieuw landschap gecreëerd 

bovenop het vernietigde landschap waar men bij thuiskomst in terecht kwam.  

 

Hoofdstuk 4. Periode van bewustwording  

 

Gedurende enkele decennia na de Eerste Wereldoorlog taande de interesse voor de relicten uit de 

Eerste Wereldoorlog met een absoluut dieptepunt tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog 

(Meire 2003, 232). Toch bleven toeristen de oude frontzones, begraafplaatsen en monumenten 

bezoeken, maar niet altijd in groten getale. Ook mensen die in meer of mindere mate 

geïnteresseerd zijn in de krijgsgeschiedenis gingen op zoek naar de locaties waar de veldslagen 

zich afspeelden. Sommige van hen zochten in de grond naar resten, waarbij men zich soms liet 

bijstaan door een metaaldetector. De objecten die dan gevonden werden ging men dan verkopen 

op militariabeurzen of thuis tentoonstellen. Volgens Laffin kan men hier al spreken van 

‘Battlefield archaeologie’. Hij beschrijft deze term als ‘a matter of unearthing relics from the 

trenches, shell-holes, tunnels, mine craters and no-man’s-Land (…)’ (Laffin 1987, 10). Volgens 

Hodder kan hier echter geen sprake zijn van archeologie. Het opgraven van objecten zonder 

rekening te houden met de context is het tegenovergestelde van wat archeologie zou moeten zijn 

(Hodder 1986, 120). Deze schattenjagers zullen in feite nooit verdwijnen. Zij gaan tegenwoordig 

nog steeds op strooptocht en voeren te pas en te onpas sluikopgravingen uit.  

In de jaren ’60 was er een heropleving van de betekenis van de Eerste Wereldoorlog. Deze trend 

zette zich verder tot op heden. In de jaren ‘80 verscheen de term ‘Battlefield Archaeology’. De 

aandacht voor relicten van de Eerste Wereldoorlog groeide in deze periode en een aantal 

enthousiastelingen begonnen zich vanaf dan ook te organiseren in semi-formele groepen of 



 20 

verenigingen (Saunders 2010, 12). Volgens Saunders gaat het hier om amateurs die 

gepassioneerd zijn wat betreft de Eerste Wereldoorlog en hun vrije tijd gebruiken om 

opgravingen op voormalige slagvelden te organiseren. Het is echter nodig wat nuance te brengen 

in het verhaal. Het gaat hier niet meer louter om bijvoorbeeld een mooi stuk vinden, men wil ook 

voor een deel de context in rekening te brengen. Hoewel deze mensen niet archeologisch 

geschoold zijn, proberen zij toch technieken te gebruiken om zoveel mogelijk informatie te 

recupereren. Soms gaat het ook om sites die bedreigd zijn of die dreigden verloren te gaan. Hoe 

goed sommige van deze zogenaamde amateurarcheologen hun best deden zo verantwoord 

mogelijk bepaalde plaatsen te gaan onderzoeken en hoe ethisch men ook wilde omgaan met de 

bodemvondsten, toch blijft volgens Dewilde de informatie die deze mensen verstrekken 

oppervlakkig, fragmentair en niet altijd betrouwbaar (Dewilde 2009, 52). Het is echter hier dat 

volgens ons de basis gelegd werd voor de bewustwording omtrent het archeologisch 

oorlogserfgoed. Een aantal mensen, voornamelijk buiten de academische of professionele wereld, 

zien namelijk het nut in van het beschermen en vooral het onderzoeken van het militair 

(archeologisch) erfgoed. Men laat zich soms bijstaan door professionele archeologen en in 

sommige gevallen vinden objecten hun weg naar musea. Daar ligt het verschil met voorgaande 

periode, waar men in feite enkel uit was op het terugvinden van objecten die men kon 

doorverkopen aan toeristen en gelijkgezinden of kon houden voor de verzameling.  

 

In de streek was en is er een uitgesproken draagvlak voor het ‘onderzoek’ door bovengenoemde 

amateurarcheologen. Zowel lokale overheden, musea als bouwheren, die hun terreinen op een 

goedkope wijze gezuiverd zagen van hinderend en gevaarlijk materiaal, steunden die initiatieven.  

Eén van de bekendere voorbeelden van zo’n amateurgroepering die zich met ‘Battlefield 

Archaeology’ inlaat zijn ‘De Diggers’. ‘De Diggers’ zijn naar eigen zeggen “een enthousiaste 

groep 'gravers' naar relicten uit de Eerste Wereldoorlog”
4
. Hoewel ze momenteel niet meer 

actief zijn omwille van een veroordeling in 2008 wegens het uitvoeren van opgravingen zonder 

gepaste vergunning
5
, is het zo dat ze vaak nauw hebben samengewerkt met onder andere het ‘In 

Flanders Fields Museum’ en het voormalige I.A.P.  Deze groep is werkzaam geweest op de 

                                                 
4
 http://www.mausershooters.org/diggers/ 

5
 http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/westvlaanderen/081110_Dediggers 

http://www.mausershooters.org/diggers/
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/westvlaanderen/081110_Dediggers
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toenmalige slagvelden rond Boezinge en Ieper. Speciale aandacht ging steeds naar het 

onderzoeken van (bedreigde) structuren daterend uit de Eerste Wereldoorlog zoals dug-outs 

(Yorkshire Trench Dug-out, Lancashire Farm Dug-out, enz.), loopgraven (Yorkshire Trench, 

Wellgate) en dergelijke én het (respectvol) bergen van de aangetroffen oorlogsslachtoffers. Bij 

deze organisatie is het evenwel moeilijk om zicht te krijgen op de resultaten van al diens 

activiteiten. De rapporten zijn summier, onbestaande of moeilijk toegankelijk en de website, 

waarin de activiteiten eveneens gevolgd kunnen worden, werd sinds begin 2005, drie jaar vóór 

het vonnis en dus het einde van de vereniging, niet meer geüpdate.  

Op het einde van de jaren ’90 van de vorige eeuw is de ‘Association for Battlefield Archaeology 

in Flanders’ opgericht. Het is een organisatie rond Franky Bostyn, die momenteel de conservator 

is van het ‘Memorial Museum Passchendaele 1917’. De vereniging had tot doel wetenschappelijk 

historisch en archeologisch onderzoek te doen naar relicten uit de Eerste Wereldoorlog. Deze 

organisatie heeft onder meer de Duitse loopgraven te Heuvelland, namelijk het ‘Bayernwald’, 

onderzocht, maar ook een dug-out, namelijk de ‘Beecham Dug-out’. De verslaggeving van deze 

projecten is uitgebreid, maar het is duidelijk dat die van de hand van een historisch geschoolde 

persoon is.  

De organisatie ABAC, ‘Association for Battlefield Archaeology and Conservation’, ontstond in 

2000. Zij is actief in Frankrijk, Wallonië, maar ook in Vlaanderen. Het enige en veruit bekendste 

project is het onderzoek naar ‘Vampir Dug-out’ in 2008, waarvan zelfs een BBC-aflevering 

gekomen is, namelijk in de serie ‘Time team’. De ploeg werd samengesteld uit Johan 

Vandewalle, voorheen lid van de ABAF, Peter Barton, Tony Pollard, enz.  

 

In feite blijft men in het gevoerde ‘onderzoek’ in de twee decennia vóór 2000 zuiver 

geconcentreerd op de site zelf. Men evolueert wel naar een meer betekenisvolle manier van 

kijken naar de materiële cultuur. Met de eeuwwisseling gaat men er meer en meer van uit dat de 

archeoloog de site, bestaande uit een weelde van materiële resten (met eventueel een intrinsieke 

emotionele waarde), tot in het detail moet bestuderen om de leefwereld van de soldaat te kunnen 

reconstrueren. “If archaeology is anything, it is the study of material culture as a manifestation of 

structured symbolic practices meaningfully constituted and situated in relation to the social” 



 22 

(Tilley 1989, 188). Om de materiële cultuur met andere woorden te begrijpen moet men denken 

in termen voorbij het voorwerp an sich en kijken naar de onderliggende realiteit of betekenis in 

zijn sociale context. Eigenaars van deze objecten kunnen door omstandigheden een symbolische 

waarde geven aan een bepaald object. Men wil via het voorwerp, dat men vindt op de site en dat 

op industriële schaal geproduceerd is geweest, de leefwereld opnieuw tot leven brengen om 

inzicht te krijgen in de beleving van de individuele soldaten. Grassby spreekt van een “(…) both 

etic and emic analysis” van de artefacten (Grassby 2005, 592). Zowel de objectieve 

eigenschappen worden bestudeerd, alsook de betekenis die deze objecten hadden voor die 

soldaten. Deze begrippen, ontleend aan de antropologie, hebben betrekking op het volgende. De 

etic reality verwijst naar de materiële bewijzen van gesteld gedrag dat op zich geen betekenis 

inhoudt (Melas 1989, 138). De emic reality duidt dan op de betekenis die iemand geeft aan de 

objecten. Dit is de emotionele en persoonlijke dimensie van de kijk naar objecten die voor deze 

periode voornamelijk bestaat uit goederen die en masse zijn geproduceerd. De archeologie van de 

oorlog is één van de jongste vormen van moderne archeologie die inzicht biedt in het 

persoonlijke leven van het individu door middel van de materiële cultuur.  

Daarnaast kan aan bepaalde voorwerpen telkens een andere betekenis verleend worden door 

andere personen. Dit geheel kan begrepen worden door de biografie of het sociale leven van een 

object (Kopytoff 1986, 67; Saunders 2010, 33). Deze voorwerpen kunnen dan een andere, nieuwe 

waarde of betekenis toegedicht worden door bijvoorbeeld familie en/of derden. De objecten 

hebben als het ware de capaciteit om verschillende (persoonlijke) verhalen in zich te accumuleren 

zodat de betekenissen die het in zich heeft afhankelijk is van de mensen en de gebeurtenissen 

waarmee het in contact kwam of nog zal komen (Gosden, Marshall 1999, 170). Saunders meent 

dat dit vooral geldt voor voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog, maar dit is dus ook het geval 

voor andere voorwerpen en dus ook voor objecten die afkomstig zijn van andere, vroegere 

tijdsperioden. Deze voorwerpen brengen ons in contact met een persoonlijke ervaring van direct 

contact met de periode waarin die voorwerpen gemaakt of gebruikt zijn. Men kan zich de handen 

voorstellen die ze vast hebben gehad. Voor velen is deze ervaring nihil, maar sommigen die er 

waarde aan hechten, gaan er expliciet naar op zoek. Ze vinden ze op het veld, in musea, op 

beurzen, enz. Het gaat hier om souvenirs. Dit woord, dat in de letterlijke betekenis staat voor 

‘herinneren’, laat mensen in contact komen met de waarde en de betekenis die ze er zelf aan 

hechten, zij het aan episodes die men zelf beleefd heeft, zaken die al van emotionele waarde 
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waren voor degenen van wie het oorspronkelijk afkomstig was, de voorstelling van het lijden die 

ermee gepaard is gegaan, de spirituele bagage, enz. Het leven van een object, in casu deze 

afkomstig van de Eerste Wereldoorlog, beperkt zich dan niet enkel tot zijn bestaan tijdens de 

oorlog, maar verwijst ook naar zijn leven na de oorlog bij de veteranen thuis, de nabestaanden, 

betrokkenen, enz. Deze objecten kunnen in principe dan ook buiten de context van het slagveld 

onderzocht worden.  

Volgens Saunders is de invloed van de antropologie ook te zien aan het feit dat van de vele 

tienduizenden vermiste soldaten er regelmatig nog enkelen worden opgegraven. Identificatie 

gebeurt veelal via de voorwerpen waarmee de overledene omringd is. Spijtig genoeg zijn zaken 

die voor identificatie zorgen (naamplaatjes) vervaardigd uit materialen die de tand des tijds niet 

of moeilijk overleven. Soms gebeurt het wel dat de identiteit van een slachtoffer onthuld kan 

worden (Saunders 2010, 163).  

 

Een fenomeen dat zich eveneens rond de eeuwwisseling ontwikkelt, zijn de opgravingen die 

gefinancierd worden door productiehuizen die in opdracht werken van televisiezenders. Zij 

zouden van a tot z het archeologisch proces ondersteunen en opvolgen teneinde goede televisie te 

verkrijgen. De voorwaarde echter bestaat erin om het archeologisch onderzoek te laten primeren 

(Robertshaw, Kenyon 2008, 20; Dewilde, de Meyer, Saunders 2007, 49). Saunders plaatst daar 

meteen kanttekeningen bij. Zo zijn er voorwaarden die door archeologen in acht moeten worden 

genomen, zoals het feit dat de resultaten pas na de uitzending mogen gepubliceerd worden, de 

verantwoordelijkheid over deze publicaties soms vaag is en dat er vaak een strak tijdsbestek 

wordt uitgetekend. Er moet op gelet worden dat de integriteit van het archeologisch onderzoek 

niet in het gedrang komt (Saunders 2010, 21). 

 

Uiteindelijk blijkt alle expertise tot dan toe vooral te komen van mensen die geschoold zijn in 

andere disciplines dan de archeologie en is het onderzoek door deze ‘Battlefield Archaeologists’ 

voornamelijk beperkt tot studie van de sites zelf. Vele van deze amateurverenigingen blijven tot 

op vandaag actief. Professionele archeologen hielden zich in deze beginperiode in feite niet echt 

bezig met de restanten van de Eerste Wereldoorlog. Vaak werden deze recente sporen in de 
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marge van ander onderzoek bestudeerd. Als er sites uit andere periodes onderzocht werden en 

men trof restanten van de Eerste Wereldoorlog aan, gebeurde het sporadisch dat men ook deze 

sporen en restanten registreerde. Onderzoek ging doorgaans uit van het toenmalig ‘Instituut voor 

het Archeologisch Patrimonium’ (Dewilde, de Meyer, Saunders 2007, 38). Volgens Dewilde 

gebeurde dit evenwel ad hoc en vaak puur om aan te tonen dat oudere archeologische sporen 

sterk verstoord zijn door het oorlogsgeweld (Dewilde 2010, s.p.).  

 

Hoofdstuk 5. Periode van erkenning: de intrede van de 

professionele archeologie 

 

Zoals eerder aangehaald werden er vóór het jaar 2002 sporadisch sites (mede) onderzocht door 

professionele archeologen, namelijk door archeologen van het toenmalige I.A.P.  

Het eigenlijke startmoment waarbij de professionele archeologie zich ook ging bezighouden met 

sites die uit de Eerste Wereldoorlog dateren, wordt in Vlaanderen traditioneel vastgelegd op het 

moment dat toenmalig minister Van Grembergen aan het I.A.P. op 6 februari 2002 de opdracht 

gaf een evaluerend onderzoek uit te voeren op het geplande vervolgtracé van de autoweg A19 om 

zo te weten te komen wat de impact zou kunnen zijn van de werkzaamheden op het WOI-erfgoed 

(Dewilde, de Meyer, Saunders 2007, 38). In feite is dit niet direct het eerste grootschalige project 

dat zich afspeelde in de professionele archeologie van de Eerste Wereldoorlog. In 2001 werd met 

de opstart van de CAI de gemeente Houthulst als proefkonijn gebruikt voor de inventarisatie van 

vindplaatsen aan de hand van luchtfoto’s, prospecties, archiefonderzoek én oud en recent 

archeologisch onderzoek, waarbij ook WOI-erfgoed werd opgenomen. Initieel was het doel om 

de gemeente Houthulst te gebruiken als testgebied voor de realisatie van de Lokale 

Archeologische Advieskaarten (de Meyer, Demeyere 2004, 117). De facto gaat het hier om een 

testcase voor de uitwerking van een werkinstrument. Het blijkt wel dat men WOI-sporen de 

moeite waard vond om ze in de inventarisatie op te nemen. Men maakt evenwel nog het 

onderscheid tussen enerzijds het WOI-erfgoed en anderzijds alle archeologische sites die van 

voor de vroegmoderne tijd dateren.  
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Zoals gezegd is het A19-project het eerste project in Vlaanderen met een duidelijke vraagstelling 

omtrent het erfgoed daterend uit de Eerste Wereldoorlog (Dewilde, de Meyer, Saunders 2007, 

41). Dit hield in dat men wilde achterhalen wat er aan WOI-resten bewaard was, alsook de 

bewaringstoestand van deze relicten. De vraag werd ook gesteld hoeveel menselijke resten er nog 

te vinden waren. Er werd voor gekozen om enkele plaatsen te selecteren voor een opgraving of 

een prospectie met ingreep in de bodem. Het voorbereidend werk hield in dat men op basis van 

historische luchtfoto’s en in mindere mate ook op basis van loopgravenkaarten ging bepalen waar 

men dit evaluerend onderzoek zou aanvatten. Daarbij werden ook dagboeken, 

regimentsgeschiedenissen en andere historische bronnen geraadpleegd. Ook werd een 

veldkartering uitgevoerd en werd er aan de lokale bevolking gevraagd of zij wisten of er op hun 

grond of in de omgeving WOI-resten te vinden waren (Dewilde 2006, 138). Op sommige 

plaatsen werd er eveneens geofysisch onderzoek uitgevoerd, met name elektrische 

weerstandsmeting.  

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek heeft men 9 interessante plaatsen geselecteerd. 

Er werden in 2002 en 2003 proefsleuven getrokken op de sites ‘Turco’ en ‘High Command 

Redoubt’. Een opgraving werd uitgevoerd in 2003 op de sites ‘Cross Roads’ en ‘Canadian Dug-

outs’. Geofysisch onderzoek werd uitgevoerd op de site ‘Forward Cottage’ in 2005 en werd 

naderhand voor een gedeelte opgegraven. Laatsgenoemde campagne werd gefinancierd door de 

Canadese productiemaatschappij YAP Films. Daarnaast was er ook ondersteuning bij het 

onderzoek van sommige sites van onder meer het ‘No Man’s Land’-team (De Meyer 2009, 210). 

 

In november 2003 werd aangekondigd dat binnen het toenmalige I.A.P., dat in mei 2004 bij 

besluit van de Vlaamse regering omgevormd werd tot het Vlaams Instituut voor Onroerend 

Erfgoed (VIOE)
6
, een cel WOI archeologie werd opgericht. In dit project ontstond er een 

samenwerking tussen de ‘Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen’ 

(DOVO), de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse universiteiten, amateurgroepen en een 

aantal buitenlandse instellingen (Dewilde, Pype, de Meyer, et al. 2004, s.p.). Het doel was 

                                                 
6
 Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 

rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse 

Regering van 23 juni 2006 en van 5 juni 2009. Belgisch staatsblad 18 juni 2004. 
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enerzijds het voeren van archeologisch onderzoek en inventarisatie en anderzijds het beheer van 

de sites door middel van beschermingsdossiers (Studentenkring Alfa 2004, 12). Men wilde 

komen tot de ontwikkeling van databanken, alsook het ondersteunen van culturele initiatieven en 

het toerisme. Men wilde daar expliciet ook de verschillende amateurgroeperingen en mensen met 

een andere deskundige achtergrond bij betrekken (Dewilde, Pype, de Meyer, et al. 2004, s.p.). Na 

enkele jaren lijkt het rond deze organisatie stil te zijn geworden en komen er geen initiatieven 

meer. 

De activiteiten van het VIOE beperken zich niet enkel tot het A19-project. Tussen 2002 en 2005 

werd een inventarisproject uitgevoerd door Hannelore Decoodt en Nele Bogaert van het VIOE
7
. 

Dit liep in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. De inventaris bevat alle nog 

(bovengronds) bewaarde relicten die te maken hebben met de Eerste Wereldoorlog zoals dug-

outs, loopgraven, bunkers, noodwoningen, begraafplaatsen, enz.  

Het VIOE, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, stond ook in voor de 

instandhouding en de ontsluiting van de relicten uit de Eerste Wereldoorlog die in de 

spoorwegbedding van de toenmalige spoorlijn Diksmuide – Nieuwpoort vervat zitten. Het project 

dat tussen 2004 en 2008 werd uitgevoerd was het eindstation in een reeks van projecten 

aangaande de frontzate die gestart was in de jaren ’80 van de vorige eeuw (Vernimme 2010, 49). 

De opwaardering van de bunker ‘Groigne’ te Oudekapelle werd in het project meegenomen. Het 

geheel werd omwille van zijn historische en socio-culturele waarde beschermd door Luc Martens 

in 1999
8
. 

Tot dusver lijkt het professionele onderzoek naar het WOI-erfgoed enkel door het toenmalige 

VIOE, al dan niet in samenwerking met lokale/regionale overheden en/of musea en dergelijke 

meer, onderzocht te zijn geweest. Daarnaast waren er nog enkele masterproeven die rond dit 

thema geschreven zijn, onder meer van Simon Verdegem, aangaande Caesar’s Nose, Willem 

Wackenier over de nog bewaarde bunkers rond Staden, en Birger Stichelbaut, omtrent historische 

luchtfoto’s. Ook de in 2006 opgerichte Intergemeentelijke Archeologische Dienst Archeo7 is 

tijdens archeologisch onderzoek in contact gekomen met sporen afkomstig van de Eerste 

                                                 
7
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi. Laatst geraadpleegd 28 mei 2012. 

8
 Ministrieel besluit houdende bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht (10 juni 1999). Belgisch staatsblad 

27 augustus 1999. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi
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Wereldoorlog. Archeo7 is een pijler van het in 2005 opgerichte ‘Cultuuroverleg 7’ (CO7). 

Laatsgenoemde is als projectvereniging het product van een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband van 7 gemeenten, namelijk Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, 

Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke, op het vlak van onroerend erfgoed en cultuur. De 

gemeenten waarbinnen Archeo7 bevoegd is, zijn immers veelal gemeenten die tijdens de Eerste 

Wereldoorlog heel wat actie hebben gezien.  

Nog een belangrijke speler die in het werkveld zijn intrede gedaan heeft, is de commerciële 

archeologie. In 2005 werd door de Vlaamse overheid het intern verzelfstandigd agentschap 

zonder rechtspersoonlijkheid Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, het latere 

‘Agentschap Ruimte en Erfgoed’, opgericht
9
. Dit ging gepaard met een toename in het uit te 

voeren archeologisch onderzoek. Dit kon onmogelijk gedragen worden enkel door de 

overheidsinstanties zoals het VIOE (Wouters 2012, 28). Het is deze leemte die door de 

commerciële archeologie zal opgevuld worden. Daarnaast verkoos men vanuit de politiek het 

werkveld te gaan liberaliseren. Sinds het jaar 2005 zijn archeologische studiebureaus bijgevolg 

als paddenstoelen uit de grond geschoten.   

Zowel Archeo7 als de archeologische studiebureaus zijn niet specifiek bezig met de archeologie 

van de Eerste Wereldoorlog, maar het is wel zo dat de archeologische privé-bedrijven die actief 

zijn in de gemeenten die tot de voormalige frontzone behoorden en zeker ook Archeo7 vaak in 

contact komen of kunnen komen met sporen en structuren die uit de Eerste Wereldoorlog dateren.  

 

5.1. Situatie in Frankrijk 

Als we kijken naar Frankrijk, zien we dat de archeologie van de Eerste Wereldoorlog tien jaar 

eerder gestaag zijn ingang vond in de schoot van de professionele archeologie. In het kader van 

de aanleg van de spoorlijn voor de TGV werden via preventief onderzoek relicten uit de Eerste 

Wereldoorlog onderzocht (Desfossés, Jacques, Prilaux 2008, 25). De aan te leggen spoorlijn 

doorsneed van noord naar zuid het slagveld aan de rivier de Somme waar voornamelijk de 

                                                 
9
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 

onder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot 

wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering ingevolge de totstandkoming van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening en van 4 december 2009 houdende wijziging van de benaming van het agentschap Ruimtelijke 

Ordening en Onroerend Erfgoed in het agentschap Ruimte en Erfgoed 
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Britten, maar ook de Fransen, in 1916 een groot offensief hebben gelanceerd. Het front was er al 

stabiel sinds de nadagen van de slag om de Marne in 1914, waarna de Duitsers een strategische 

terugtrekking hadden uitgevoerd en de krijtplateaus van het gebied aan de Somme hebben 

ingepalmd en uitgebouwd als verdedigingsstelling. Het doel was troepen te kunnen vrijmaken om 

in te zetten tegen de Russen in het Oosten. Uit de aangelegde proefsleuven kwamen heel wat 

resten aan het daglicht en men begon daardoor de waarde van het WOI-erfgoed in te zien. Het 

archeologisch onderzoek vond plaats in 1988-1989 en werd uitgevoerd door de archeologen 

verbonden aan het DRAC, de Direction Régionale des Affaires Culturelles, dat in 1977 opgericht 

werd en waarbij de archeologische tak van de dienst in 1991 ondergebracht werd in de ‘Services 

Régionaux de l’Archéologie’. Vanaf het onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de aanleg van 

de spoorlijn van de TGV, werden sites die dateren uit de Eerste Wereldoorlog doorgaans in het 

kader van noodonderzoek, archeologisch benaderd. Het is evenwel zo dat archeologen in feite 

niet echt vertrouwd waren met het onderzoek op materiële resten uit de Eerste Wereldoorlog. 

Vooral de aanwezigheid van munitie die nog op scherp stond, was een grote bekommernis. Toch 

kreeg het onderzoek naar resten uit de Eerste Wereldoorlog een plaats naast het onderzoek van 

andere perioden.  

Veel publieke aandacht ging naar een opgraving uit 1991 nabij Saint-Rémy-la-Calonne, waar een 

massagraf aangetroffen werd met 21 Franse militairen. Eén van hen was de bekende Franse 

schrijver Alain-Fournier. Rond deze figuur deden heel wat wilde verhalen de ronde gaande van 

een mysterieuze verdwijning tot harteloze executie uitgevoerd door Duitse soldaten. De toelating 

om de site op te graven werd in eerste instantie niet gegeven, omdat men in die begindagen van 

de (professionele) archeologie van de Eerste Wereldoorlog nog niet overtuigd was van het feit dat 

men gericht een massagraf uit de Eerste Wereldoorlog wilde onderzoeken. In tweede instantie 

werd wel groen licht gegeven (Saunders 2010, 102). Markant in dit verhaal is dat het tweede 

verzoek niet afkomstig was van een archeoloog, maar van een bewonderaar van de Franse 

schrijver die samen met andere enthousiastelingen de zoektocht kon aanvatten. Een andere 

opgraving met heel wat media-aandacht is die waarbij een Britse tank ontdekt werd. De 

opgraving vond plaats in 1998 te Flesquières in de omgeving van Cambrai en was er eveneens 

gekomen op initiatief van één enkele individu (Desfossés, Jacques, Prilaux 2008, 29).  
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Het aantreffen, bestuderen en zorgvuldig bergen van deze menselijke resten lijkt een belangrijke 

plaats te hebben binnen het archeologisch onderzoek naar resten uit de Eerste Wereldoorlog in 

Frankrijk, naast het onderzoek op de andere materiële resten zelf. Dat werd ook duidelijk in de 

latere campagnes. Aan het einde van de jaren ’90 van de vorige eeuw bleek reeds dat er rond de 

materiële resten uit de Eerste Wereldoorlog toch wat omkadering nodig was. De evolutie tot op 

dat moment en een aantal aandachtspunten en inzichten werden verwerkt in de publicatie ‘14/18: 

aujourd’hui, today, heute’. Vanaf dan was er een duidelijke verschuiving zichtbaar in de attitude 

jegens het WOI-erfgoed. Archeologisch onderzoek met een duidelijke vraagstelling omtrent de 

Eerste Wereldoorlog vond plaats tussen 1997 en 1999 naar aanleiding van de aanleg van de A29. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de ‘Association pour les Fouilles Archéologiques 

Nationales’ (AFAN), en men onderzocht ook hier een deel van het toenmalige slagveld aan de 

Somme. In 2000 werd in het kader van de aanleg van een bedrijventerrein niet ver van Arras 

aandacht geschonken aan het uitwerken van procedures voor de behandeling van verschillende 

vondsten die men verwachtte er te doen. Het onderzoek werd andermaal door het INRAP 

uitgevoerd in samenwerking met het ‘Centre Déminage d’Arras’. Met deze laatste werd 

afgesproken dat men bij het vinden van munitie die springtuigen niet zou manipuleren, de plaats 

zou afzetten, de GPS-locatie zou opnemen en onmiddellijk de ontmijningsdienst zou verwittigen. 

Naast het opstellen van enkele veiligheidsregels, werd ook gekeken hoe enkele problemen 

omtrent het onderzoek van resten uit de Eerste Wereldoorlog konden worden opgelost. Op een 

site van meer dan 60 ha vond men duizenden sporen die gerelateerd konden worden aan de Eerste 

Wereldoorlog. Men besloot vele loopgraven niet te onderzoeken, doordat men van oordeel was 

dat de meerwaarde van onderzoek op loopgraven beperkt was. Eén loopgraaf heeft men wel 

onderzocht, en daar kon men de sporen terugvinden van een productieplaats van zogenaamde 

trench art (Desfossés, Jacques, Prilaux 2008, 37). Men heeft deze structuur uit de vele anderen 

geselecteerd doordat personen met kennis van zaken deze loopgraaf eruit haalden omwille van 

zijn bijzondere kenmerken.   

Wat in Vlaanderen niet voorkomt, maar wel in sommige streken in Frankrijk omwille van de 

geologische eigenschappen, zijn de grotten in de krijtplateaus die te vinden zijn in de buurt van 

Arras en de rivieren Aisne en Oise. Deze ondergrondse schuilplaatsen boden bescherming tegen 

de vele beschietingen en werden dan ook dankbaar in gebruik genomen door de soldaten. 

Sommigen werden volledig ingericht met bijvoorbeeld keukens, veldhospitalen, verblijfplaatsen 



 30 

en werden voorzien van elektrisch licht. In deze grotten werden opschriften teruggevonden. 

Bekende voorbeelden zijn de grot bij Confrécourt bij Soissons, de ‘Blenheim cave’ en 

‘Wellington Cave’ bij Arras, ‘Carrière de Montigny’ bij Machemont, enz. (Saunders 2010, 132) 

 

De archeologie in Frankrijk is steeds grotendeels een bekommernis van de staat geweest. De 

‘Services Régionaux de l’Archéologie’ (SRA) heeft op ieder moment de controle over het proces 

met betrekking tot het archeologisch onderzoek. Veel archeologische studies gebeuren daarnaast 

door het hiervoor aangehaalde INRAP. Dit instituut is er gekomen na de implementatie van de 

wet van 2001 houdende de preventieve archeologie.
10

 In artikel 4 van deze wet staat dat ‘Les 

diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive sont confiés à un établissement 

public national à caractère administratif’, waarmee het INRAP bedoeld wordt. Het gevolg van 

deze wet is onder meer de verdubbeling van het aantal onderzoeken in twee jaar tijd (Collart 

2010, 57). Omwille van het feit dat het INRAP de grote stijging aan archeologisch onderzoek niet 

kon bolwerken, werd in 2003 met ingang in 2004 een aanpassing van de wet voorzien, waardoor 

ook onder meer de privé-archeologie kon bijspringen
11

. De inbreng van de privé-archeologie is 

evenwel beperkt, daar het vooronderzoek nog steeds enkel door het INRAP of een erkende lokale 

archeologische dienst (‘service archéologique territorial agréé’) mag uitgevoerd worden. Na het 

vooronderzoek wordt na advies van de CIRA, de ‘Commission Interrégionale de l'Archéologie’, 

al of niet de opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek. Een privébedrijf kan dan met 

toestemming van het SRA gekozen worden door de bouwheer of eigenaar van het te bebouwen 

terrein, die dan (deels) instaat voor de kosten van het vervolgonderzoek. De overheid in Frankrijk 

heeft wat betreft de archeologische praktijk steeds de touwtjes in handen gehouden en het AFAN 

(later het INRAP) heeft vanaf eind jaren ’80 ook archeologische resten van de Eerste 

Wereldoorlog onderzocht. De Fransen hebben dus de resten uit de Eerste Wereldoorlog 

betrekkelijk vroeg als deel van het te onderzoeken erfgoed gezien en vanaf eind jaren ’80 gestaag 

opgenomen in het archeologisch onderzoek. Geïnteresseerden in WOI-archeologie hadden dus 

niet de ruimte om uit te groeien tot de amateurverenigingen zoals die zich in Vlaanderen 

ontwikkeld hebben. Uitzondering op de regel is de ‘Association Souvenir Bataille de Fromelles’. 

Deze amateurvereniging opereert wel op lokale schaal. Dit wil evenwel niet zeggen dat 

                                                 
10

 Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive 
11

 Loi n°2003-707 du 1 août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive 
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individuele of kleine groepen amateurs niet aan het werk geweest zijn. Daarnaast heeft men ook 

in Frankrijk te kampen met mensen die gericht op zoek zijn naar militaria en sluikopgraving 

uitvoeren.  

 

5.2. De Britse inbreng 

In Frankrijk zijn er heel wat buitenlandse en met name Britse groepen die archeologisch 

onderzoek uitvoeren of hebben uitgevoerd naar resten uit de Eerste Wereldoorlog. Ook vandaag 

de dag komen bij het Franse CIRA aanvragen binnen vanuit Britse hoek om geprogrammeerde 

archeologische projecten te starten in Noord-Frankrijk
12

. Voorbeelden van dergelijke 

verenigingen zijn onder meer de ‘Durand Group’ en het ‘No Man’s Land’. De ‘Durand Group’ 

heeft onder meer een expertise opgebouwd omtrent onderaardse structuren zoals dug-outs en 

heeft het terrein in Thiepval onderzocht alvorens er een bezoekerscentrum werd gebouwd. Zij 

maken in tegenstelling tot andere amateurgroeperingen gebruik van geofysisch onderzoek. De 

groep bestaat uit vrijwilligers. De groep ‘No Man’s land’ werd opgericht na een succesvolle 

campagne in Auchonvillers. Het zogenaamde ‘Ocean Villas Project’ bestond uit een opgraving 

met als doel een loopgraaf te onderzoeken om dan te kunnen reconstrueren en ontsluiten. 

Bezoekers kunnen zich dan vergapen aan het resultaat. Het onderzoek dat in 1997 plaats vond 

werd een jaar eerder vooraf gegaan door een slecht uitgevoerde opgraving van een groep Great 

War re-enacters, de ‘Khaki Chums’ (Saunders 2010, 114). Het team van 1997 kon een duidelijke 

stratigrafie onderscheiden en als het ware de vorming van de loopgraaf traceren. De groep ‘No 

Man’s Land’ bestond uit professionele archeologen en mensen die een expertise hebben in andere 

vakgebieden. Ze bestaat uit individuen als Andrew Robertshaw, Jon Price, David Kenyon, 

Yannick Degryse en vele anderen. Ook waren ze actief in onder meer Serre, Thiepval, Ploegsteert 

en Loos.  

In Vlaanderen waren er minder interventies van Britse archeologen. Het onderzoek op ‘Vampir 

dug-out’ is veruit het bekendste voorbeeld van archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd door 

een internationaal samengesteld team. Het ABAC (Association for Battlefield Archaeology and 

Conservation), bestaande uit mensen als Johan Vandewalle, Peter Barton, enz., werd versterkt 
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 Persoonlijke communicatie Y. Desfossés. 
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door onder meer Tony Pollard, docent aan ‘The Centre for Battlefield Archaeology of Glasgow 

University’. De betrokken Britten brachten een heel aantal middelen mee om de structuren te 

onderzoeken en men kan niet zeggen dat dit het werk is van amateurs. ‘Vampir Dug-out’ werd 

door middel van verschillende technieken uitvoerig onderzocht, waaronder geofysische 

prospectiemethoden en 3D-laserscanning, en het werd goed gedocumenteerd. 

 

Fig. 2. Resultaat van 

de opmeting van de 

Vampir Dug-out 

d.m.v. de Faro Photon 

Laser Scanner 

(Jacobs K., Pollard 

T., 2008. Vampir 

Dugout, onuitgegeven 

opgravingsverslag) 

 

 

Dat zo goed als alle buitenlandse organisaties en experts van Britse komaf zijn, is niet toevallig. 

Enerzijds heeft Groot-Brittannië een groot aandeel gehad in de Eerste Wereldoorlog. Zowel op 

Franse als op Belgische bodem zijn er heel wat Engelse, maar ook Ierse, Schotse, Canadese, 

Australische, Nieuw-Zeelandse en Indische soldaten gesneuveld. Ieper, dat in de nadagen van de 

oorlog door de Britten als ‘Holy Ground’ werd beschouwd, wordt nog altijd als dusdanig aanzien. 

Britse organisaties of privé-personen gaan zelfs zo ver dat ze stukken van het oude slagveld 

verworven hebben of gewoonweg opkopen. Voorbeelden zijn onder meer de mijnkrater bij La 

Boisselle en de loopgraven bij Beaumont-Hamel, allebei relicten van de slag aan de Somme. Het 
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landschap wordt ook gekenmerkt door de vele begraafplaatsen die door het Britse 

‘Commonwealth War Graves Commission’ worden beheerd. Volgens Meire is de reden waarom 

de Britten een sterke emotionele band hebben met het noorden van Frankrijk en met de 

Westhoek, dat zij ervoor gekozen hebben de doden niet te gaan repatriëren. Volgens hem is dit 

essentieel om de oorlogsherinnering en dus ook de band met deze streken te begrijpen (Meire 

2003, 149).  

Anderzijds heeft het ook te maken met het feit dat men in Groot-Brittannië een stuk verder staat 

met de studie van aanvankelijk oudere en tegenwoordig ook jongere slagvelden. Tot in het jaar 

2000 was er echter ook daar enkel sprake van versnipperde initiatieven. Groot-Brittannië kende 

echter geen slagvelden uit de 20
ste

 eeuw zoals we die hier kennen. Structuren die van deze 

periode afkomstig zijn bestaan veelal uit (ongebruikte) verdedigingsnetwerken en vliegvelden die 

onder meer door ‘English Heritage’ onderzocht zijn. Voorbeelden van projecten met als doel de 

inventarisatie van dergelijke structuren, zijn het ‘Twentieth Century Fortifications in England’-

project en het ‘Defence of Britain’-project. Beiden liepen in de jaren 1994 – 1995. Deze 

structuren werden dan opgenomen in de ‘Sites and Monuments Records’ en de ‘National 

Monument Record’ (Schofield 2003, 4).  

De focus in Groot-Brittannië ligt echter op de vele slagvelden en de sporen ervan die dateren uit 

vroegere perioden (Freeman, Pollard 2001, 5). Tot dan waren al een reeks slagvelden 

geregistreerd in de ‘Battlefield Register’, maar deze zijn beperkt onderzocht. Er is binnen de 

‘English Heritage’ ondertussen een ‘Advisory Panel Battlefield’ dat een adviserende functie heeft 

ten overstaan van de commissie die als besluitvormend orgaan binnen de ‘English Heritage’ 

fungeert aangaande alles wat te maken heeft met slagvelden als onroerend erfgoed. Daarnaast is 

er ook sprake van de ‘Battlefields Trust’: een niet-gouvernementele organisatie die in 1993 het 

levenslicht zag met de bedoeling slagvelden te gaan inventariseren en te laten beschermen. Het is 

een constructie die vergelijkbaar is met of overgenomen is van de ‘National Trust’. Deze 

organisatie wil de kustlijn, het landschap en de gebouwen beschermen tegen de vooruitgang. Men 

koppelt er ook educatieve projecten aan. Een belangrijke eigenschap is dat men niet vasthangt 

aan overheidssubsidies, maar zelf instaat voor fondsenwerving.  

De studie van slagvelden, zij het van tijdens of van vóór de Eerste Wereldoorlog, is in Groot-

Brittannië een volwaardige academische discipline. Aan de Schotse universiteit van Glasgow is 
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het zelfs mogelijk een opleiding ‘Battlefield and Conflict Archaeology’ te volgen. Momenteel 

kan men ook aan de universiteit van Bristol een opleiding ‘Master in 20th Century Conflict 

Archaeology’ volgen. Verder zijn er nog initiatieven als de ‘Conflict Archaeology International 

Research Network’, gesticht door Sutherland. Het startschot lijkt hier het onderzoek van Towton 

te zijn (Sutherland, Schmid 2003, 15). Het gaat hier om een slagveld waar in de 15
de

 eeuw een 

aanzienlijke veldslag is uitgevochten. Op deze site heeft men middels verscheidene technieken 

heel wat archeologische data kunnen verzamelen, gaande van kleine objecten tot massagraven die 

uit deze periode dateren en bijgevolg aan deze veldslag gelinkt kunnen worden. Deze site lijkt 

voor de Engelsen hetzelfde te zijn als het A19-project is voor Vlaanderen. Het feit is dat men in 

Groot-Brittannië wat dit vakgebied betreft een stuk verder staat. De Britten maken deel uit van de 

Angelsaksische traditie waar ook de Amerikanen toe behoren. Laatstgenoemden zijn al sinds de 

jaren ‘80 met het onderwerp bezig (Derde 2008, 7). Zoals vele andere zaken komen 

vernieuwingen onze streken binnenwaaien vanuit de Verenigde Staten via Groot-Brittannië. 

In Groot-Brittannië zelf wordt er eveneens archeologisch onderzoek uitgevoerd op structuren die 

dateren uit de Eerste Wereldoorlog. Het zijn echter geen resten van de gevechten zelf, maar 

bestaan uit andere relicten. Voorbeelden zijn oefenloopgraven zoals deze van ‘Salisbury Plain’, 

kampen voor krijgsgevangenen, verdedigingswerken die opgetrokken werden ter anticipatie op 

eventuele invasies vanuit het vasteland, enz.  

 

Hoofdstuk 6. Naar een geïntegreerde archeologie van het 

conflict  

 

Terwijl de ‘Battlefield Archaeology’ in de 20
ste

 eeuw een heel sitegebonden aangelegenheid was 

die door enkele enthousiastelingen, sporadisch bijgestaan door het voormalige I.A.P., werd 

uitgevoerd, evolueert de archeologie van de Eerste Wereldoorlog in de 21
ste

 eeuw naar een 

interdisciplinaire studie van het WOI-erfgoed. Ten einde een bredere en diepere kijk te krijgen op 

de aanwezige sporen en structuren die dateren uit de Eerste Wereldoorlog, wordt beroep gedaan 

op meer expertisegebieden dan enkel de krijgsgeschiedenis. Men gaat meer en meer te rade bij 

vakgebieden als landschapskunde, geografie, geologie, antropologie, kunstkunstgeschiedenis, 
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enz. (Saunders 2010, 21). Doordat de studie van WOI-resten geleidelijk uit handen genomen 

werd van de amateurarcheologen die hun werk doorgaans tijdens hun vrije tijd uitvoerden en het 

veelal zelf bekostigden, kwamen er ruimte, tijd en middelen vrij die in deze tak binnen de 

archeologie kunnen ingezet worden. De archeologie zal niet enkel technieken van andere 

wetenschappelijke disciplines gaan gebruiken ten einde een betere analyse te bekomen, ze gaat 

ook met die andere disciplines in relatie. Het valt op dat de laatste tien jaar het WOI-erfgoed 

vanuit deze andere vakgebieden als studieobject gekozen wordt. Het WOI-erfgoed wordt dus niet 

alleen door de archeologie, maar ook door andere wetenschappelijke vakgebieden bestudeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De archeologie van de Eerste Wereldoorlog wordt meer en meer een wetenschap die de kennis en 

technieken van verschillende andere vakgebieden combineert om, op basis van de materiële 

resten, een volledig en zo accuraat mogelijk beeld te krijgen van wat zich in het verleden heeft 

afgespeeld. Als gevolg hiervan kan men de zaken diepgaander gaan bestuderen, maar ook breder. 

De site wordt niet enkel op zich bestudeerd, maar wordt gekaderd in het gehele plaatje.   
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Binnen de archeologie van de Eerste Wereldoorlog wordt beroep gedaan op de krijgsgeschiedenis 

en de geschiedenis in het algemeen. Historische bronnen zijn voor ieder onderzoek waarbij 

sporen daterend uit de Eerste Wereldoorlog aangesneden worden onontbeerlijk. Het is duidelijk 

dat er voor zo’n recente periode een overvloed aan dergelijke bronnen en monografieën zijn. Ten 

eerste zijn er heel wat werken geschreven rond het verloop van een veldslag. Enkele degelijke 

overzichtswerken werden geschreven door auteurs als Horne Alistair of John Keegan. Om echter 

een gedetailleerd beeld te krijgen van het verloop van bepaalde acties zijn er de archieven van het 

leger, regimentsgeschiedenissen of eventueel egodocumenten. Men moet deze documenten 

evenwel met de nodige bronnenkritiek benaderen.  

Daarnaast zijn er ook nog cartografische bronnen zoals loopgravenkaarten die in feite tot de 

historische bronnen gerekend worden. Heel wat onderzoek vertrekt van deze loopgravenkaarten 

(Chasseaud 1991). Deze kaarten zijn in feite secundaire bronnen. Ze zijn opgemaakt door 

cartografische diensten die verbonden waren aan de verschillende legers en ze baseerden zich op 

luchtfoto’s, informatie afkomstig van krijgsgevangenen en ook informatie die door de eigen 

troepen zijn aangeleverd (Verboven 2012, 61). De ruwe informatie werd dus al eens door iemand 

geïnterpreteerd en die interpretatie kreeg vervolgens zijn weerslag in de loopgravenkaart. Het 

voordeel van het werken met loopgravenkaarten is ten eerste dat men van een bepaald gebied een 

overzicht krijgt van hoe het oorlogslandschap georganiseerd is, ten tweede dat een aantal kaarten 

vrij gemakkelijk te raadplegen zijn omwille van de inspanningen die een aantal organisaties 

hebben gedaan betreffende de ontsluiting en ten derde dat ze problemen zoals de betekenis van 

bepaalde toponiemen kan oplossen (De Meyer 2009, 205). Wat dit laatste betreft gaat het vooral 

om toponiemen die bijvoorbeeld in regimentsdagboeken gebruikt worden, zonder dat men precies 

weet voor welke plaatsen die toponiemen precies staan.  

Anderzijds is het zo dat deze kaarten dus een weerslag zijn van de interpretatie door een 

welbepaalde persoon op basis van verschillende gegevensbronnen. Men moet ook hier de 

bronnen kritisch benaderen, daar niet alle gegevens tot bij de cartograaf geraken, laat staan dat ze 

volledig correct zijn. Daarnaast zijn er meerdere mensen die aan die loopgravenkaarten werkten, 

zodat er verschillen zijn in wat wel en wat niet op de kaart ingetekend werd. Dit houdt eveneens 

in dat bepaalde structuren ook niet nauwkeurig ingetekend werden. Tot slot moet men 

tegelijkertijd rekening houden met de foutenmarge als gevolg van het onnauwkeurig intekenen 
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van de structuren en het gegeven van de foutenpropagatie. Een grotere nauwkeurigheid kan wel 

bekomen worden aan de hand van historische luchtfoto’s. Van de luchtfoto’s is er meer 

informatie af te leiden, hoewel men soms aandachtig moet zijn voor indirecte aanwijzingen. Dit 

laatste heeft betrekking op bijvoorbeeld het onderscheiden van nep-loopgraven van echte door te 

kijken naar de aanwezigheid van een schaduw, of het ontdekken van gecamoufleerde 

geschutsopstellingen door te gaan kijken naar de aanwezigheid van telefoonkabels, 

smalspoorlijnen, sporen van het afvuren van kanonnen, enz. Men wist al redelijk snel dat men 

door middel van luchtfoto’s kan achterhalen hoe de vijandelijke verdedigingsstellingen eruit zien, 

waardoor men overging op het camoufleren van de eigen posities (Stichelbaut 2006, 168).  

Toch zijn er op deze beelden heel wat structuren te zien. Door de op de luchtfoto’s zichtbare 

structuren te integreren in een GIS-omgeving kan men de densiteit, de verspreiding en de 

verscheidenheid ervan gaan bestuderen (Stichelbaut 2006, 169). Het is een belangrijke bron voor 

de bestudering van de ontwikkeling van deze verschillende bouwwerken doorheen de tijd. 

Historische luchtfoto’s blijken een ideaal instrument te zijn om bepaalde structuren te gaan 

dateren. Van bepaalde delen van het slagveld werden verschillende foto’s op verschillende 

momenten genomen. Als men voor het gegeven staat waarbij bepaalde bouwwerken nog niet 

aanwezig zijn op de foto, dan wil dit logischer wijze zeggen dat het nog niet gebouwd was en kan 

men bijgevolg spreken van een ‘terminus post quem’ (De Meyer 2009, 213). Hoe men deze data 

bestaande uit luchtfoto’s genomen op verschillende tijdstippen (waardoor men te maken heeft 

met onregelmatige tijdsintervallen) kan verwerken en visualiseren, kan bijvoorbeeld d.m.v. het 

‘Rough Triangular Model’ (Qiang, Asmussen, Delafontaine, et al. 2010, 984). Daarnaast kan 

door middel van deze bron het oorlogslandschap digitaal terug tot leven komen; een 

oorlogslandschap dat niet enkel uit loopgraven bestaat, maar ook uit de vele voorzieningen die 

uitgebouwd zijn voor de enorme logistieke vraag van een leger. Deze bron is een meerwaarde 

voor de archeologie van het conflict, maar kan eveneens de ‘traditionele’ archeologie van dienst 

zijn. De beelden geven ook een momentopname van het landschap in het begin van de 20
ste

 eeuw. 

Deze foto’s tonen de aanwezigheid van verschillende sporen en eventueel bouwwerken die toen 

nog bestonden, maar vandaag verdwenen zijn (Stichelbaut 2006, 165). Een ander voordeel van 

deze luchtfoto’s is dat ze een primaire bron zijn. Men plaatst zich bij voorbeeld opnieuw op de 

plaats waar de cartograaf zich bevond 90 jaar geleden, toen die de opdracht had deze luchtfoto’s 

te gaan interpreteren en te verwerken tot loopgravenkaarten, met dit verschil dat men 
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tegenwoordig over verschillende technieken beschikt om meer informatie uit deze foto’s te halen. 

Een voorbeeld is de stereoscopie, waarbij men door middel van overlappende foto’s anaglyphen 

maakt en op die manier tot een 3-D-beeld komt. Dit is echter een techniek die niet recent is, daar 

men die al tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikte om onder meer gecamoufleerde posities te 

gaan detecteren (Stichelbaut 2009b, 195). Men kan deze foto’s ook gaan gebruiken om er via 

fotogrammetrische technieken een ‘Digital Surface Model’ van te maken. Op die manier gaat 

men letterlijk het oorlogslandschap gaan reconstrueren op basis van luchtfoto’s uit de Eerste 

Wereldoorlog. Deze techniek is evenwel omslachtig omdat men controlepunten op het terrein 

moet opnemen. Desalniettemin komt men hier op het studieterrein van andere wetenschappelijke 

disciplines.  

De inbreng van de ingenieurswetenschappen en/of bodembeheer kan bijvoorbeeld bestaan uit het 

gebruik van geofysische prospectietechnieken. De meest bekende is de metaaldetector. Dit 

relatief eenvoudig te verkrijgen instrument stelt de onderzoeker in staat om metalen objecten in 

de bodem tot op een bepaalde diepte te gaan detecteren. Deze apparaten werden ook door WOI-

enthousiastelingen heel veel gebruikt. Momenteel moet men vergund zijn om de metaaldetector 

te gebruiken. De realiteit leert echter dat hiermee het illegaal gebruik van de metaaldetector, voor 

het opsporen van archeologisch erfgoed, verre van verdwenen is.  

Andere geofysische methoden worden eerder sporadisch gebruikt binnen de archeologie. 

Voorbeelden wat betreft de archeologie van het conflict zijn ten eerste het geofysisch onderzoek 

op bepaalde sites in het kader van het A19-project. In aanloop van de opgravingen in 2005 te 

‘Forward Cottage’ en ‘High Command Redoubt’ werd door middel van magnetometrie het tracé 

van de loopgraven goed zichtbaar
13

. ‘High Command Redoubt’ werd door de universiteit van 

Southampton onderzocht. Laatstgenoemde onderzocht in dezelfde periode ook enkele percelen 

rond de site ‘Vredesmolen’ waarbij ook daar enkele structuren aangetroffen werden die dateren 

van de Eerste Wereldoorlog. In 2008 werd een proefsleuf aangelegd aan de Poezelhoekstraat te 

Geluveld
14

. Deze campagne werd uitgevoerd door het toenmalige VIOE dat werd bijgestaan door 

het ‘No Man’s Land’-team. De omgeving van de proefsleuf werd door middel van geofysische 

prospectie onderzocht door ‘ORBit’, de ‘Onderzoeksgroep Ruimtelijke 
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 Strutt K., Johnson P. (eds.), 2005. The Molenweg at Klerken and the German command redoubt near Ieper, 

geophysical survey report, Southampton: University of Southampton 
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 Dewilde M., 2008. Geluveld – Poezelhoekstraat (2008/51, 2008/296), onuitgegeven opgravingsverslag. 
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Bodeminventarisatietechnieken’ van de Universiteit Gent onder leiding van Prof. dr. Ir. Marc 

Van Meirvenne. Het onderzoek betrof een combinatie van magnetometrie en elektrische 

weerstandsmeting. ORBit verrichte in 2011 eveneens onderzoek op een terrein ter hoogte van de 

Kemmelberg in de gemeente Heuvelland. 

Daarnaast zijn er nog meer technieken die gehanteerd worden. In 2008 heeft er een hoge resolutie 

Airborne LiDAR opmeting plaatsgevonden, waarbij men een DTM (Digital Terrain Model) heeft 

bekomen. Door verschillende filters op het DTM toe te passen heeft men kunnen vaststellen dat 

ondanks minimale hoogteverschillen in het huidig landschap, er toch een aantal structuren aan het 

licht kunnen komen (Stal, Bourgeois, De Maeyer et al. 2010).  

Het is een feit dat deze technieken heel wat potentieel in zich dragen, maar tot op vandaag te 

weinig benut worden. Het zijn technieken die snel evolueren en het lijkt interessant die 

ontwikkelingen te volgen en deze niet-destructieve prospectiemethoden ook meer in het veld te 

gaan gebruiken.  

 

Zoals eerder aangehaald, gaan andere disciplines zich ook toeleggen op de studie van het WOI-

erfgoed. De onderzoeken die vanuit de verschillende vakgebieden voortspruiten, staan evenwel 

niet los van elkaar, maar vormen een deel van de gestage interdisciplinaire kennisopbouw 

omtrent alles wat met de Eerste Wereldoorlog te maken heeft. 

Dat de geschiedenis, en meer bepaald de krijgsgeschiedenis, zich al geruime tijd toespitst op alles 

wat met de Eerste Wereldoorlog te maken heeft, hoeft geen betoog. Er zijn enorm veel 

publicaties verschenen die op basis van historische bronnen, archieven, egodocumenten en 

dergelijke meer inzicht geven over de verschillende structuren die tijdens de Eerste Wereldoorlog 

zijn opgericht. Een grondige studie van de ondergrondse mijnoorlog werd gedaan door Peter 

Barton, Peter Doyle en Johan Vandewalle. Het werk is doorspekt met archeologische 

waarnemingen van enkele dug-outs en mijnschachten.  

Wat de bodemkunde betreft, springen de studies omtrent het effect van de oorlog op de bodem in 

het oog. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Van Meirvenne, Meklit, Verstraete, et al. uit 
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2008, waarbij men kon aantonen dat er als gevolg van de vele beschietingen in sommige 

gebieden een verhoogde  koperconcentratie in de bodem vastgesteld werd. 

Een voorbeeld van een uitgebreide studie van WOI-erfgoed vanuit de Sociale en Culturele 

Antropologie is de doctoraatstudie van Johan Meire, namelijk ‘De tijd der traagheid’. Het gaat 

hier om een diachronisch-antropologische studie van de sociale herinnering aan de Eerste 

Wereldoorlog’. Het onderwerp van de studie was de sociale herinnering aan de Eerste 

Wereldoorlog in de streek rond Ieper. Het doel van het onderzoek was onder meer te achterhalen 

wat de betekenis was van het oorlogslandschap en de daarin vervatte relicten en monumenten 

voor de soldaten, veteranen, de lokale bevolking, toeristen, enz.. Daarnaast richtte het onderzoek 

zich naar de manier waarop deze mensen omgingen met het oorlogsverleden, rouw, enz.  

Johan Meire werkte ook mee aan het masterplan Herinneringspark 2014-18. Dit cultuurtoeristisch 

project heeft het landschap als uitgangspunt. Andere medewerkers zijn het team Geurst & 

Schulze architecten, de landschapsarchtitecten van Lodewijk Baljon, scenografe Terenja van 

Dijk, stedenbouwkundige Jan de Graaf en Pieter Uyttenhoven van de UGent
15

. Het doel is een 

netwerk op te zetten tussen verschillende punten. Deze punten zijn bijzondere plaatsen in het 

landschap waar men de bezoeker ertoe kan aanzetten kennis te maken met het verhaal omtrent de 

Eerste Wereldoorlog en het bijhorende landschap. Het opzet bestaat niet alleen uit een aantal 

vastgelegde routes die gevolgd kunnen worden, waarbij een bepaald aspect uit de Eerste 

Wereldoorlog als verhaallijn aan bod komt, maar ook uit een set van plaatsen waartussen de 

bezoeker een eigen parcours kan samenstellen en een eigen verhaal vormen. De knooppunten van 

het netwerk, de zogenaamde ‘points of view’, zullen dan als ankerplaatsen en als kruispunten 

voor de verschillende verhaallijnen dienen. De punten staan ook in relatie tot het landschap en 

worden dan ook zo gekozen dat ze een beeld geven van het landschap dat tijdens de oorlog van 

belang was. Daarnaast verbinden deze punten volgens de onderzoekers de verschillende 

bewaarde relicten, sites en monumenten. Dit impliceert wel een aantal aanpassingen in het 

landschap. Veelal hebben die ingrepen betrekking op een betere bereikbaarheid, de zorg voor 

panorama’s en het visualiseren van bepaalde aspecten in het landschap. Zij waren niet de enige 

die  het landschap als studieobject hadden. Ook de historisch-landschappelijke analyse uitgevoerd 
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 Informatie: Masterplan Herinneringspark 2014-18 – Jeroen Geurst, ontwerpteam T.V. Park 14-18, Colloquium: 

‘Het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in een ruimtelijk perspectief’ (1-2/03/2012) 
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door dr. Van Eetvelde, Dossche en dr. B. Stichelbaut vertrok vanuit het landschap
16

. Er werd een 

gedetailleerde landschapskarakterisatie uitgevoerd op basis van historische luchtfoto’s uit de 

Eerste en de Tweede Wereldoorlog en hedendaagse orthofoto’s. De bedoeling was te kijken 

welke elementen in het landschap de voorbije 90 jaar stabiel bleven en welke onderhevig waren 

aan verandering. Daarnaast wilde men nagaan of het huidige landschap nog elementen in zich 

dragen die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog en waar die zich bevinden, teneinde doelen 

voorop te stellen omtrent de toekomstige ontwikkeling van de verschillende sites. Ook de 

gemeente Zonnebeke, samen met het Memorial Museum Passchendaele 1917 en Hogeschool 

Gent, werkten aan een interdisciplinaire analyse van het landschap
17

. Men betrok hierbij 

historische gegevens, de archeologie, landschappelijke gegevens en dergelijke om ten eerste het 

bewaarde erfgoed te gaan inventariseren en te waarderen, ten tweede een visie te ontwikkelen 

met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen en tot slot bepaalde gehelen te ontsluiten in het 

kader voor de naderende honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Er zijn nog tal van 

initiatieven die het landschap als uitgangspunt hebben in hun studie waaronder het project “De 

Ieperboog: van herinnering naar visie”, dat uitgevoerd wordt door Hogeschool Gent en als doel 

heeft enerzijds de evolutie te bestuderen van het landschap van de omgeving van de Ieperboog en 

anderzijds de evolutie te schetsen van kastelen, parken en boerderijen.  

Opvallend bij de landschappelijke studies is dat men de nog bewaarde relicten uit de Eerste 

Wereldoorlog niet an sich gaat bekijken, maar dat ze ingebed worden in hun landschappelijke 

context; zoals een archeologisch object doorgaans pas betekenis of informatiewaarde krijgt door 

de omgeving waarin het gevonden wordt. Het doel is dus telkens om het landschap als relict zelf 

te gaan bestuderen met inbegrip van de relatie tussen dit landschap en de individuele relicten. 

Men stapt dus af van de focus op de zogenaamde punt- en lijnrelicten, juist om het verhaal in zijn 

geheel te kunnen vertellen. 
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 Informatie: ‘Historisch-strategische landschapsanalyse. Van militaire luchtfotografie tot een 
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Het WOI-erfgoed wordt vanuit meerdere studiedomeinen benaderd en de Archeologie van de 

Eerste Wereldoorlog gaat zich eveneens beroepen op technieken uit verscheidene 

wetenschappelijke disciplines. Dit is de ontwikkeling naar een interdisciplinaire aanpak van het 

WOI-erfgoed. Het is duidelijk dat het onderzoek van het WOI-erfgoed niet enkel meer is 

weggelegd voor de archeologie.  

Vele initiatieven omtrent de archeologie van de Eerste Wereldoorlog blijven echter beperkt tot de 

Westhoek. In realiteit heeft men tijdens de ‘Groote Oorlog’ ook op andere plaatsen gevochten of 

infrastructuur aangelegd. Vanuit de Vlaamse (professionele) archeologie zijn er niet veel plaatsen 

bekend waar men aandacht had voor structuren uit de Eerste Wereldoorlog anders dan in West-

Vlaanderen. Toch zijn er uitzonderingen. Een voorbeeld is de inventarisatie van een bunkerlinie 

in het noorden van Antwerpen uit 1917 die de Duitsers destijds hebben aangelegd ter anticipatie 

op een eventuele aanval vanuit Nederland (Stichelbaut, Bourgeois, Bourgeois 2009, 77). 

Aanvankelijk werd de inventaris uitgevoerd door mensen verbonden aan het ‘Simon Stevin 

Vlaams Vestingbouwkundig Centrum’. Nadien, van 2010 tot 2012, werd de inventaris aangevuld 

door de Universiteit Gent mede op basis van historische luchtfoto’s, met name de ‘verzameling 

Zimmermann’. Daarnaast werden er op andere plaatsen sporen uit de Eerste Wereldoorlog 

onderzocht. Dit gebeurde onder meer in Merendree, Vosselare en Lier (Dewilde 2010, s.p.). 

 

6.1. Het WOI-erfgoed onderzoek 

Tijdens het colloquium ‘Het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in een ruimtelijk perspectief’ 

van 1 en 2 maart 2012 te Ieper heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed met de nodige trots de 

resultaten bekend gemaakt van het onderzoek omtrent het WOI-erfgoed
18

. De studie betrof twee 

luiken, namelijk een archeologisch, waarbij de bewaring van de archeologische sporen en 

structuren in de bodem werd onderzocht, en een landschappelijk luik, waarbij men wilde nagaan 

in hoeverre het oorlogslandschap op bepaalde plaatsen nog bewaard is. Dit onderzoek is met 

name een synergie van verschillende disciplines die hun kijk op het WOI-erfgoed geven.  
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Voor het landschappelijke luik is men uitgegaan van de loopgravenkaarten en heeft men die 

vergeleken met de huidige situatie in het landschap. Men heeft op basis van de resultaten een 28-

tal herinneringsplaatsen geselecteerd. Voor de inhoud van de term ‘herinneringsplaats’ heeft men 

zich gebaseerd op het begrip ‘Lieu de Mémoire’, een concept dat geïntroduceerd werd door de 

Franse historicus Pierre Nora. Het gaat hier om fysieke maar ook mentale plaatsen waarin de 

herinnering aan een al dan niet ver verleden vervat zit. Die herinnering kan door die zogenaamde 

‘lieux de mémoires’ geactiveerd worden. Volgens ons heeft men zich hier evenwel op een 

ongelukkige term gebaseerd, daar dit concept slaat op de ‘nationale herinnering’. De term is er 

immers gekomen als reactie op de crisis van het nationalisme sinds de jaren ’60, waarbij Nora het 

gevoel had dat de nationale geschiedenis, die de samenhang van een gemeenschap kon 

bevorderen, in het collectieve geheugen aan het afbrokkelen was (Tollebeek, Te Velde 2009, 7). 

In feite zijn deze herinneringsplaatsen een deel van de ‘internationale herinnering’, waarbij 

mensen van over heel de wereld kunnen samenkomen om de zinloosheid van de oorlog te ervaren 

en het lijden van de betrokkenen te herdenken; deze herinneringsplaatsen behoren dus niet enkel 

tot de ‘nationale’ herinnering van één staat, en meer in het bijzonder Vlaanderen.  

De remembrance  gebeurt aan de hand van het ontsluiten van relicten en het landschap waarin ze 

vervat zitten. Men diende daarvoor op zoek te gaan naar interessante plaatsen, waar het 

oorlogslandschap nog (redelijk) intact was en waar er zich clusters van relicten en monumenten 

bevonden. Vooral de wisselwerking tussen de invloed van de oorlog op het landschap enerzijds 

en de invloed van het landschap op het verloop van de oorlog en op de inplanting van de 

structuren anderzijds werd hierbij tegen het licht gehouden.  

Met betrekking tot het archeologische luik werden op 22 plaatsen campagnes met ingreep in de 

bodem georganiseerd. Deze plaatsen werden geselecteerd op basis van informatie die verzameld 

werd door vakspecialisten, lokale terreinkenners, tekens in het landschap, enz. Vervolgens 

werden per site de sporen die zichtbaar zijn op de historische luchtfoto’s aangereikt door de 

Universiteit Gent. Zo wist men telkens hoe men de proefsleuf diende aan te leggen, om een 

maximaal zicht te kunnen krijgen op de bewaring van de structuren. Op andere plaatsen werd met 

behulp van geofysisch onderzoek een assessment gemaakt van wat er mogelijks in de bodem nog 

bewaard is. Ook bij dit project was er Britse hulp. Deze hulp bestond uit de medewerking van 

munitie-experten en het uitvoeren van het geofysisch onderzoek (onder meer van Cranfield 
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University). Uit de resultaten is gebleken dat de archeologische sporen doorgaans goed bewaard 

zijn, zeker in de streek rond Ieper. Meer naar het noorden toe is dit minder het geval. In de 

noordelijke sector werden versterkingen vaak bovengronds uitgebouwd, waardoor het in de grond 

geen sporen nalaat. Nog een variabele in de bewaringsgraad van structuren uit de Eerste 

Wereldoorlog waren enerzijds het diepgronden of diepploegen van de akkers en de mate van de 

naoorlogse opruimwerkzaamheden. Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek 

werden drie plaatsen voorgedragen ter bescherming, namelijk ‘Pilkem’, ‘St-Elooi’ en 

‘Bellewaarde hoeve’.  

Dit landschappelijk en archeologisch onderzoek leidde dus tot het selecteren van 28 historische 

betekenisvolle plaatsen die geclusterd worden in 7 zones. Deze zones liggen verspreid over de 

frontstreek en belichten een bepaald kenmerk van de gevechten die zich in de westhoek hebben 

afgespeeld. De onderzoekers willen deze zones zoveel mogelijk vrijwaren van verdere exploitatie 

van de terreinen door ze als ankerplaatsen te laten opnemen in de gewestelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (GRUP’s) of in de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de betreffende 

gemeenten.  

Hoewel dit op vele vlakken een interessant onderzoek is, zijn er toch een aantal bedenkingen 

geformuleerd. We baseren ons hier op een verslag van een reflectie over de voortgangsrapportage 

van WOI-erfgoed
19

. De belangrijkste vragen die werden gesteld hadden betrekking op het feit dat 

het onderzoek enerzijds te veel gericht is op de frontstreek zelf en te weinig op het hinterland en 

anderzijds enkel gericht is op de relicten uit de Westhoek en niet op degene elders in het land. 

Daarnaast stelt men ook de vraag of het beschermen van de sites via GRUP’s afdoend is. Naast 

enkele bedenkingen omtrent het WOI erfgoed onderzoek werden eveneens enkele vragen gesteld 

wat betreft het onderzoek, de bescherming en het beheer van het WOI erfgoed dat verwijst naar 

een aantal fundamentele vragen omtrent dit thema. 

 

 

 

                                                 
19

 Verslag van gedachtewisseling over de voortgangsrapportage van WO I-erfgoed (juli-december 2011) namens de 

commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door de heer Dirk Van 

Mechelen (14 maart 2012) 
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Hoofdstuk 7. Nood aan visie 

 

Met de integratie van de studie van WOI-relicten binnen de professionele archeologie zijn er 

vanaf de begindagen verschillende vragen ontstaan. Deze vragen hebben in hoge mate betrekking 

op de visie rond de archeologie van de Eerste Wereldoorlog. Waar wil men naartoe met deze 

discipline? Hoe moet men omgaan met de bijzonderheden van de materiële cultuur? Wat is het 

nut van het onderzoek op het erfgoed daterend uit de Eerste Wereldoorlog? Dit zijn in feite de 

grootste vragen waarover men al een hele tijd nadenkt en waarmee men geconfronteerd wordt 

tijdens onderzoek in de betrokken gemeenten. De nood aan een duidelijke visie en aanpak stelt 

zich meer en meer als gevolg van de dagdagelijkse ervaringen op het werkterrein. Reeds in 2004 

werden door de provincie West-Vlaanderen een aantal afspraken op papier gezet. De nota 

‘omgaan met bodemvondsten opgravingen WOI’ was er gekomen om toch wat duidelijkheid te 

scheppen omtrent de zaken die men moet doen als men tijdens opgravingen in contact komt met 

resten die uit de Eerste Wereldoorlog dateren
20

. Het vademecum had de gemeentebesturen en 

politiediensten als doelgroep, maar is ook informatief voor de betrokken archeologen. Op zich 

heeft dit niets te maken met de ontwikkeling van een visie. Dit toont wel aan dat er toen al nood 

was aan een visie en houvast rond het archeologisch onderzoek naar het WOI-erfgoed.  

 

Binnen de administratie bevoegd voor onroerend erfgoed en archeologie en bij de verschillende 

actoren die betrokken zijn bij dergelijk onderzoek werd al uitvoerig gedebatteerd. Grosso modo 

zijn er vijf grote discussiepunten te onderscheiden
21

. 

 

7.1. Sporen en structuren uit de Eerste Wereldoorlog zijn 

archeologisch erfgoed 

Met de vraag van toenmalig minister Van Grembergen om een archeologische evaluatie te maken 

van de oude slagvelden die bedreigd werden door de plannen om de A19 door te trekken, werden 
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 Breyne P. (ed.), 2002. Omgaan met Bodemvondsten. Opgravingen WOI, Brugge: Provincie West-Vlaanderen. 
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 Met dank aan Marc Dewilde en Sam De Decker voor de aanzet en gedachtenwissel.  
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ook de resten die dateren uit de Eerste Wereldoorlog aanzien als studieobject van de reguliere 

archeologie. Dit wil dus zeggen dat ook WOI-sporen en bijhorende materiële resten in feite tot 

het archeologisch erfgoed gingen behoren. Dit werd te meer duidelijk toen de rechter het 

oorlogsmateriaal bestempelde als archeologische objecten toen die de vereniging ‘De Diggers’ 

veroordeelde omwille van het uitvoeren van niet vergunde opgravingen. In feite zou dit dus 

betekenen dat alle vondsten die er gedaan worden m.b.t. de Eerste Wereldoorlog, gaande van 

bunkers tot granaatsplinters, onderhevig zijn aan het decreet van 1993 houdende de bescherming 

van het archeologisch patrimonium. Los van de verplichting voor archeologisch vooronderzoek 

en eventueel vervolgonderzoek bij het exploiteren van een terrein met een welbepaalde 

oppervlakte al dan niet in een archeologische zone, beschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (BS 24/082009), is men in principe verplicht de administratie bevoegd voor onroerend 

erfgoed op de hoogte te brengen telkens als men relicten,  die gaan van materiële oorlogsresten 

tot onroerend WOI-erfgoed, aantreft. Sinds 2003 staat in artikel 8 van het decreet dat men 

verplicht is bij het aantreffen van deze ‘archeologische monumenten’, met inbegrip van WOI-

erfgoed, deze bij de administratie te gaan melden. Het is echter zo dat veel gronden zoals eerder 

vermeld oppervlakkig gesaneerd en genivelleerd werden en bijgevolg gekenmerkt worden door 

een in bepaalde gebieden heel grote sporen- en vondstendensiteit. Volgens artikel 4 van het 

decreet moet de eigenaar van het betreffende terrein ervoor zorgen dat de sporen en structuren 

onaangeroerd blijven totdat die gecontroleerd en/of terdege onderzocht zijn. Dit is het 

zogenaamde zorgplichtprincipe. Mocht men de letter van de wet moeten volgen, dan dient men in 

bepaalde gemeenten bij wijze van spreken bij iedere spadesteek en bij elk item dat men opraapt 

het Agentschap Onroerend Erfgoed te verwittigen, wat moeilijk haalbaar zou zijn. Dit maakt 

bijgevolg dat heel wat dagdagelijkse activiteiten eigenlijk onwettig zijn. In het verlengde daarvan 

kan men zelfs de vraag stellen of de activiteiten van DOVO op wettelijk gebied zich niet in een 

conflictsituatie bevindt. Munitie die bijvoorbeeld door een landbouwer opgeploegd werd, wordt 

door hen gewoon meegenomen en vernietigd. Dit betekent in feite het vernietigen van materiële 

resten uit de Eerste Wereldoorlog zonder voorafgaand onderzoek. In realiteit wordt bijvoorbeeld 

niet iedere aangetroffen granaat en niet iedere bomkrater gemeld aan de bevoegde administratie 

en worden deze relicten uit de Eerste Wereldoorlog evenmin telkens aan archeologisch 

onderzoek onderworpen. Hier is de vraag betreffende het nut van het archeologisch onderzoek op 

sporen en structuren uit de Eerste Wereldoorlog op zijn plaats. In Art. 3 van het decreet staat dat 
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een archeologisch monument alle overblijfselen en voorwerpen of enig ander spoor van 

menselijk bestaan [zijn] die getuigenis afleggen van tijdperken en beschavingen waarvoor 

opgravingen of vondsten een betekenisvolle bron van informatie zijn, (…).
22

 Heeft het 

onderzoeken van deze relicten een meerwaarde, wetende dat er heel wat bronnen zijn, waarmee 

men, zoals we in het vorig hoofdstuk hebben gezien, het landschap zelfs digitaal volledig kan 

reconstrueren? Huidig minister Geert Bourgeois hecht in ieder geval naar eigen zeggen heel wat 

belang aan het WOI-erfgoed
23

. In zijn beleidsnota vermeldt hij immers dat de honderdjarige 

herdenking van de Eerste Wereldoorlog een ijkpunt is in zijn beleid. Hij wil onder meer de 

frontzone in West-Vlaanderen door de UNESCO laten erkennen als werelderfgoed. Naar 

aanleiding van de honderdste verjaardag van de start van de Eerste Wereldoorlog heeft men 

onder meer spoed gezet achter het samenstellen van een dossier om de frontzone, of althans een 

deel ervan, te gaan erkennen als werelderfgoed. Op het colloquium rond WOI-erfgoed op 1 en 2 

maart 2012 heeft men het WOI-onderzoek voorgesteld dat in 2010 en 2011 werd uitgevoerd door 

het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit onderzoek, waarin een landschappelijk en archeologisch 

luik vervat zit, is de eerste stap naar het afbakenen van enkele zogenaamde herinneringsplaatsen. 

Achtentwintig van dergelijke plaatsen, gelokaliseerd in zeven clusters, werden geselecteerd. 

Hoewel het dossier nog niet rond is, lijkt het erop dat men dergelijke herinneringsplaatsen, of een 

vorm ervan, als geheel ter erkenning zou willen overmaken aan de UNESCO. Dit alles ligt in de 

lijn van wat minister Bourgeois zich voorgenomen heeft in zijn beleidsnota, namelijk dat hij de 

frontzone als erfgoedlandschap wil behouden en beheren; een erfgoedlandschap dat bestaat uit de 

landschappen, monumenten, maar ook uit de archeologische resten. Mocht deze erkenning er ooit 

komen, dan heeft de overheid volgens artikel 5 van de ‘Convention Concerning the Protection of 

the World Cultural and Natural Heritage’ van 1972 als verplichting ‘to develop scientific and 

technical studies and research and to work out such operating methods as will make the State 

capable of counteracting the dangers that threaten its cultural or natural heritage’.
24

 Er wordt nu 

reeds geopperd om met de vrijwaring van deze sites rekening te houden bij het opmaken van de 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen van de betrokken gemeenten (Vernimme 2010, 18; Verboven, 

Van Driessche, Heyn 2012, s.p.). Binnenkort zal het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet er komen, 
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die het decreet van 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium gaat 

vervangen. Dit zal wellicht het wettelijk kader worden waarbinnen het WOI-erfgoed kan 

beschermd worden. De vraag die zich hier stelt is of deze, of gewijzigde, herinneringsplaatsen 

gaan gezien worden als zogenaamde ‘(afgebakende) archeologische zones’. In het ontwerp van 

het nieuwe onroerend erfgoeddecreet staat dat dit een zone is ‘waar op basis van waarnemingen 

en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kan worden dat ze met hoge waarschijnlijkheid 

archeologische waarde heeft’.
25

 Uit de archeologische evaluatie van bepaalde sites gelegen 

binnen de voornoemde herinneringsplaatsen die uitgevoerd werd in het kader van het WOI-

onderzoek, werd duidelijk aangetoond dat vooral in de streek rond Ieper (maar minder langs het 

IJzerfront) de sporen vaak goed afleesbaar zijn. Volgens het onderzoek zijn de terreinen, die niet 

gediepploegd zijn en die lange tijd bezet zijn geweest, archeologisch heel interessant. In feite 

wordt hier aangetoond dat de resten daterend uit de Eerste Wereldoorlog heel goed bewaard 

kunnen zijn en mogelijk indicatief zijn voor de andere gebieden binnen de afgebakende 

herinneringsplaatsen. Dit impliceert, als er dan al verder mag gebouwd worden, dat, volgens het 

art. 5.5.1. van het nieuw onroerend erfgoeddecreet, alle werken waarbij minimum 100 m² van de 

bodem verstoord wordt, onderhevig zijn aan archeologisch onderzoek, waarbij alle structuren en 

sporen via de geijkte archeologische methoden benaderd dienen te worden. Daarnaast kan men de 

vraag stellen of deze archeologische zones dan niet moeten uitgebreid worden. Het 

inventarisatieproject in de gemeente Houthulst toonde in 2001 al aan dat er in vergelijking met 

andere periodes in de geschiedenis een veelvoud aan sporen te vinden zijn die betrekking hebben 

op de Eerste Wereldoorlog. De gegevens die voor de inventarisatie gebruikt werden, zijn 

afkomstig van recente en oude opgravingscampagnes, prospecties, luchtfotografie en 

archiefonderzoek (De Meyer, Demeyere 2004, 118). Los van de vraag of men de archeologische 

zone niet moet uitbreiden, is het zo dat er puur op basis van WOI-resten al heel wat terrein in het 

westen van West-Vlaanderen bij de minste bouwplannen onderhevig zou zijn aan de verplichting 

om archeologisch onderzoek uit te voeren. Daarnaast onderscheidt de studie van de Eerste 

Wereldoorlog zich van de andere perioden, zoals eerder aangehaald, door de beschikbaarheid van 

een grotere en preciezere hoeveelheid aan bronnen, waardoor men specifieker kan bepalen waar 

de structuren te vinden zijn.  

                                                 
25

 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed.  



 49 

Hoe wil men dus omgaan met het archeologisch WOI-erfgoed? Wat betreft het aantal sporen, 

structuren en objecten alsook wat betreft het aantal en de nauwkeurigheid van de bronnen, is de 

archeologie van de Eerste Wereldoorlog in feite niet te vergelijken met andere periodes uit de 

geschiedenis van de streek. Men kan dan de vraag stellen in welke mate de gangbare 

archeologische methoden geschikt zijn voor het onderzoek van sporen en structuren die dateren 

uit de Eerste Wereldoorlog. Vragen die hier kunnen gesteld worden, bestaan uit onder meer de 

manier waarop het archeologisch onderzoek aangepakt moet worden. Moet er voor ieder 

archeologisch onderzoek in de frontstreek een historische voorstudie gedaan worden op basis van 

loopgravenkaarten, historische luchtfoto’s, regimentsdagboeken en dergelijke? Moet dit ook voor 

gebieden die in het toenmalige hinterland liggen? Biedt het aanleggen van proefsleuven als 

methodiek binnen een waarderend archeologisch onderzoek voldoende waarborgen om een 

uitspraak te doen omtrent de bewaring van eventueel aanwezige resten uit de Eerste 

Wereldoorlog? Volgens Desfossés, Jacques & Prilaux lijkt een vlakdekkende opgraving althans 

de voorkeur te genieten (Desfossés, Jacques, Prilaux 2008, 31). Niet alleen kan men goed het 

verloop van bijvoorbeeld loopgraven volgen als men kiest voor deze methodologie. Daarnaast is 

gebleken tijdens de opgraving in het kader van het aanleggen van de A29-snelweg dat het trekken 

van enkele proefsleuven methodologisch niet meer antwoorden biedt. Daarnaast is het zo dat 

tijdens dit onderzoek meerdere lichamen geborgen konden worden; lichamen die hoogst 

waarschijnlijk zouden zijn weggegraven als men het terrein had prijs gegeven. Hij wees in het 

kader van datzelfde onderzoek op een goede correlatie tussen de studie van historische bronnen 

(loopgravenkaarten, historische luchtfoto’s, regimentsdagboeken, enz.) en de analyse van 

hedendaagse luchtfoto’s enerzijds en de bevindingen op het terrein anderzijds. Hij heeft het 

evenwel niet over het potentieel van geofysisch onderzoek. Deze niet-destructieve vorm van 

prospectie kan ervoor zorgen dat men gericht kan gaan werken. Het is evenwel een techniek in 

voortdurende ontwikkeling, waarbij men telkens krachtiger toestellen op de markt brengt en via 

krachtiger en uitgebreider software een betere assessment kan maken van hetgeen men met dit 

toestel opmeet.   

Dat structuren zoals loopgraven en dug-outs in het kader van een archeologisch onderzoek 

zouden moeten aangesneden en eventueel bestudeerd worden, lijkt door iedereen aanvaard te 

worden. Er kan zich evenwel een probleem stellen wat betreft bomkraters. Enerzijds zijn 

bomkraters in feite gewoon het gevolg van een ingeslagen granaat. Eigenlijk gaat het hier om 
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niets meer dan om verstoring. Het is wel zo dat bomkraters soms een secundaire functie hebben 

gehad. Verschillende bomkraters konden gebruikt worden als schuttersputten of plaatsen waar 

men enige bescherming kon genieten tijdens een opmars.  

 

 

Fig 3. Duitse soldaten 

bezetten een bomkrater, 

1917 

(http://www.fotopedia.com) 

 

Daarnaast werden bomkraters ook gebruikt om gesneuvelden in te begraven of kunnen er als 

gevolg van de granaatinslag menselijke resten te vinden zijn (Desfossés, Jacques, Prilaux 2008 

70; De Meyer 2009, 212). Men diende op dit moment geen kuil te graven, die was er al. Veel 

voorkomend, zeker tijdens de Derde Slag om Ieper, is het feit dat deze bomkraters door 

overvloedige regenval tot de rand gevuld waren met water. Soldaten die door geweervuur of 

granaatscherven geraakt werden konden in die plas vallen. Dit gebeurde eveneens per ongeluk, 

waarbij soldaten, die bepakt waren met munitie en een zware ransel, in die plas vielen en 

meegezogen werden en er verdronken. Bomkraters werden net na de oorlog ook gevuld met alles 

wat in het rond slingerde en kunnen dus heel wat artefacten bevatten. Als bomkraters telkens 

overgeslagen worden tijdens het archeologisch onderzoek, dan kan er informatie omtrent 

bepaalde troepenbewegingen en de lichamen van vermiste soldaten over het hoofd gezien 

worden. Het is echter zo dat op basis van historische luchtfoto’s te zien is dat hele stukken land, 

gelegen in de door oorlog getroffen gemeenten, omgevormd geweest zijn tot letterlijk een 
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maanlandschap, waarbij de ene bomkrater naast de andere ligt. De vraag stelt zich dan hoe men 

dit kan aanpakken? Op welke manier kan men de ‘gewone’ bomkraters onderscheiden van de 

interessante exemplaren?  

Kortom, tijdens opgravingen op plaatsen waar er in de Eerste Wereldoorlog hard gevochten werd 

of waar structuren opgeworpen werden die in feite tijdelijk van aard zijn, maar uitgewerkt om 

zware bombardementen te overleven, kan men enorm veel sporen en structuren aansnijden, om 

maar te zwijgen over de veelheid aan objecten die over de oude slagvelden verspreid liggen. Als 

de resten daterend van de Eerste Wereldoorlog archeologisch erfgoed zijn, moet dan in het kader 

van het (preventief) archeologisch onderzoek alles opgegraven en geregistreerd worden? Volgens 

Desfossés, Jacques & Prilaux kan dit niet het geval zijn. Volgens hen moet men de opgraving 

programmeren in functie van de wetenschappelijke vraagstelling. Men moet dus keuzes maken 

van wat er opgegraven moet worden en welke structuren bij opgraving geen meerwaarde biedt; 

keuzes die scherp zijn afgelijnd (Desfossés, Jacques, Prilaux 2008, 100). Hoe men die keuzes 

maakt en welke methodieken hiervoor worden toegepast, blijft vaag in zijn werk. Hij wijst op het 

geoefende oog van de gespecialiseerde archeoloog. Er moet dus gewerkt worden naar een 

methodologie om de verschillende sporen, structuren en vondsten zo adequaat mogelijk te 

onderzoeken. De wettelijke omkadering bestaat reeds, maar zoals Saunders het stelt: ‘As 

everywhere else around the world, however, the existence of legislation is one matter; having the 

time and financial resources available to enforce it is quite another’ (Saunders 2010, 172). 

 

7.2. Behoud in situ 

Volgens het verdrag van Malta, het Europees verdrag inzake de bescherming van het 

archeologisch erfgoed, dat ondertussen door de bevoegde overheden in België geratificeerd werd, 

staat in artikel 4 te lezen dat het archeologisch erfgoed het liefst in situ wordt bewaard
26

. Voor de 

sites die dateren tot en met de vroegmoderne periode is dit vanzelfsprekend. Voor sites daterend 

uit de Eerste Wereldoorlog blijkt dit echter een probleem. Sommige mensen opperen 

bijvoorbeeld om actief op zoek te gaan naar resten van dug-outs of mijngangen (Barton, Doyle, 

Vandewalle 2005, 297). Veel van die gangen zijn er nog en klappen van tijd tot tijd dicht omwille 
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van het gewicht van de aarde erboven. Als men deze structuren nu niet onderzoekt, verstevigt en 

bewaart, dan verdwijnen die voorgoed. Hoewel ze werden opgetrokken om bombardementen te 

weerstaan, lijkt het toch zo dat ook zij de tand des tijds niet zullen overleven. Tot vandaag werd 

het hout waaruit deze structuren doorgaans werden opgebouwd, bewaard door het water waarmee 

de gangen ondergelopen zijn. Hout blijft immers goed bewaard als het zich constant in het water 

bevindt. Daarnaast zorgt het water er ook voor dat het de druk van bovenaf helpt te ondersteunen. 

Schommelingen in de grondwatertafel kunnen er evenwel voor zorgen dat de vernietiging van de 

structuren in een stroomversnelling terechtkomt.  

 

7.3. Omgaan met munitie 

De materiële cultuur van de Eerste Wereldoorlog bestaat voor een groot deel uit granaten en 

explosieven. Heel wat munitie is nooit ontploft. Vele duizenden granaten, waarvan een groot 

aantal gifgas bevatten, liggen momenteel nog in de aarde begraven en ook zij zijn onderhevig aan 

tafonomische processen. Zo wordt de mantel van de bommen door corrosie aangetast en worden 

deze springtuigen bijgevolg minder stabiel. Bij elke ingreep in de bodem, voor het bouwen van 

huizen, leggen van een leiding, maar ook voor archeologisch onderzoek, blijft het steeds 

bijzonder gevaarlijk. Het is immers niet de eerste keer dat er ongelukken gebeuren met niet 

ontplofte oorlogsmunitie. Volgens de gegevens die DOVO jaar na jaar bijhoudt, blijkt dat 

ongeveer 70 à 80 % van de munitie gevonden op Belgische bodem afkomstig is van de Eerste 

Wereldoorlog. Na bijna 100 jaar is er vooralsnog geen daling te zien in het aantal ton niet 

ontplofte oorlogsmunitie dat jaarlijks wordt opgehaald (Loncke 2006, 6). Het is immers zo dat er 

gedurende de vier jaar strijd miljoenen granaten afgevuurd werden en er ongeveer 10 à 15% niet 

zou ontploft zijn. Dit betekent dat er nog een gigantische hoeveelheid nog niet ontplofte 

springtuigen aanwezig zijn in de West-Vlaamse bodem. 

De munitie is eveneens verantwoordelijk voor de verontreiniging van de bodem in de getroffen 

gemeenten. Een studie van 2008 heeft aangetoond dat in gebieden die tijdens de Eerste 

Wereldoorlog sterk te lijden hebben gehad onder bombardementen, de concentratie koper met 6 

mg kg
-1

  hoger is dan in andere gebieden (Van Meirvenne, Meklit, Verstraete, et al. 2008, 378). 

Dit was een studie waarbij enkel de concentratie koper aan bod kwam. Wetende dat in het westen 

van West-Vlaanderen de landbouw nog steeds een belangrijk deel is van de economische 
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bedrijvigheid, kan men vragen stellen bij het gevaar dat dit kan betekenen voor de 

volksgezondheid.  

In feite is het nodig de sanering voort te zetten. Hier komt men evenwel in strijd met de 

archeologie. Men kan dan de vraag stellen of explosieven überhaupt een grotere 

informatiewaarde kunnen hebben. Daarnaast kan men zich afvragen welke gevolgen een 

systematische sanering van de gronden heeft op het overig archeologische patrimonium. Wie 

moet dit dan doen en wie moet dit dan betalen? Zijn er procedures om gronden te saneren, 

waarbij ook de mogelijkheid bestaat tot archeologische begeleiding?  

 

7.4. Toerisme 

De aandacht voor het oorlogserfgoed zal er in de nabije toekomst niet op verminderen en komt 

niet enkel vanuit de Vlaamse archeologie. Vanuit het toerisme komt een belangrijke impuls. Zo 

startte in 2002 de provincie West-Vlaanderen reeds met het overkoepelende project ‘Oorlog en 

Vrede in de Westhoek’. Het omvat een netwerk van alle spelers die actief zijn op het terrein van 

de Eerste Wereldoorlog in West-Vlaanderen en ondersteunt onderzoek, bescherming van het 

oorlogserfgoed, educatieve initiatieven en de cultuur-toeristische valorisatie van de relicten. De 

laatste tien jaar zijn er een heel aantal projecten gestart in aanloop van de honderdste verjaardag 

van het begin van de Eerste Wereldoorlog. De meeste van deze projecten hebben tot doel de 

overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog voor het grote publiek te ontsluiten. Zo zijn er 

bezoekerscentra uitgebouwd, sites ontsloten en worden musea zoals het ‘In Flanders Fields 

Museum’ klaargestoomd. Het doel is de verwachte grote stroom van toeristen op te vangen. Het 

WOI-toerisme houdt bijna 1/3 in van de totale omzet van het toerisme en de recreatie in de 

Westhoek (Gheysen, Fassaert 2008, 87). Met andere woorden, het WOI-erfgoed, dat aanvankelijk 

een doorn in het oog was, blijkt de laatste decennia en zeker binnenkort een trekpleister te 

zijn/worden voor allen die geïnteresseerd zijn in WOI. Het gevaar bestaat er echter in dat het 

bewaarde erfgoed door de vele bezoekers beschadiging oploopt.  

Een aantal sites worden gerestaureerd en opengesteld voor het grote publiek. Voorbeelden van 

dergelijke sites zijn de ‘Dodengang’ in Diksmuide of ‘Yorkshire Trench’ te Boezinge. Het 

vinden, onderzoeken, reconstrueren en openstellen van bijvoorbeeld een loopgravenstelsel is 
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hetgeen Robertshaw en Kenyon willen bedoelen met de ‘Archaeological experience’; het zoveel 

mogelijk trachten te ervaren wat de leefwereld was van degenen die in deze structuren, 

loopgraven, dug-outs, enz. hebben moeten leven. Volgens Robertshaw en Kenyon heeft “Great 

War archaeology (…) as its goal an effort to reach past the simple memorialisation of the war 

and try to present the experience of it” (Robertshaw, Kenyon 2008, 16). De bedoeling is de 

mensen te laten delen in de inherente perceptie van het omringende landschap die de soldaten 

hadden tijdens de oorlog. Het is toch zo dat we ons kunnen afvragen of het doel op die manier 

kan bereikt worden. Bezoekers zijn namelijk niet op dezelfde manier met dit landschap in relatie 

getreden als de soldaten toen. Laatstgenoemden hebben immers de wereld moeten leren kennen 

via andere zintuigen (reuk, tastzin en gehoor) dan degene bezoekers gebruiken, om nog maar te 

zwijgen over het feit dat de loopgraven en andere structuren die te bezoeken zijn, qua staat niet 

meer te vergelijken zijn met vroeger. Bij wijze van spreken moeten die relicten vandaag de dag 

toegankelijk zijn, zelfs voor mindervaliden. Men kan zich dan ook de vraag stellen of een mooi 

gerenoveerde verdedigingsstelling de integriteit van de site op die manier niet aantast? Deze 

vraag is niet recent van oorsprong, maar werd reeds gesteld net na de oorlog, toen het 

slagveldtoerisme hoge toppen scheerde. In de jaren ’20 van de vorige eeuw werd de plaats Hill 60 

te Zillebeke ten behoeve van het toerisme gerestaureerd met niet-authentieke materialen en 

werden er zelfs nieuwe loopgraven aangelegd. Volgens Meire wees dit op de oppervlakkigheid 

van het toerisme, alsook op een misplaatst winstbejag dat het sacrale karakter van de plaats 

geweld aandeed (Meire 2003, 222).  

Toch is het zo dat de plaatsen, waar zich de verschrikkingen hebben afgespeeld, zeker bij een 

aantal mensen een diepe indruk kunnen nalaten. Bij hen zou de boodschap ‘Nooit meer oorlog’ 

goed zijn aangekomen. Wat Vernimme nog aanbrengt, is dat men de eigenaars van de grond, 

waar militair erfgoed op staat, bewust kan maken van de waarde van de relicten op zijn grond 

door middel van cultuurtoeristische valorisatie. Bij gebouwen of structuren die niet beschermd 

zijn kan zo’n sensibilisering en het daaromtrent informeren, ervoor zorgen dat de relicten 

bewaard kunnen blijven (Vernimme 2010, 19). Dit kan een hulpmiddel zijn om niet-beschermd 

of niet-toegankelijk oorlogserfgoed te behouden en eventueel te ontsluiten. Hierdoor kan het 

draagvlak voor het erfgoed net vergroot worden, i.p.v. vernietigd.  
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7.5. Omgaan met menselijke resten 

Speciale aandacht dient te gaan naar de menselijke resten. Een gevecht houdt in dat er 

slachtoffers vallen; slachtoffers die allen in min of meerdere mate sporen dragen van het geweld. 

Deze traumata kunnen opgespoord worden en bepalen vaak ook de doodsoorzaak. Het is dus zo 

dat slagvelden vaak nog lichamen in zich dragen van soldaten die er gesneuveld zijn. Regelmatig 

worden ze bij graafwerkzaamheden aangetroffen. In West-Vlaanderen komt dit wel heel 

regelmatig voor. Heel veel heeft te maken met de manier van oorlog voeren tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. Tussen de stellingen van de twee partijen was er een strook grond dat het 

‘niemandsland’ genoemd werd. Dat betekent dat het een plaats is die tot geen van de beide 

betrokken partijen behoort. Dit wil ook zeggen dat het een plaats is waar men zich niet 

gemakkelijk kon begeven. Een scherpschutter of een artilleriebarrage kan het leven van degene 

die er zich waagt meteen beëindigen. Het was ook niet eenvoudig om er gevallen kameraden te 

gaan halen uit schrik zelf neergeschoten te worden. De lichamen die er zich bevonden, bleven 

ook niet gewoon liggen. Bombardementen zorgden ervoor dat ze uiteengereten of omgewoeld 

werden. Deze gesneuvelden zijn één van de vele namen van vermisten op de Menenpoort te 

Ieper. Daarnaast is er ook nog de Britse traditie om de gesneuvelden te begraven op de plaats 

waar ze gevallen waren. Deze begraafplaatsen werden niet zelden opnieuw verstoord door 

bombardementen met het gevolg dat ook deze menselijke resten niet meer te vinden of te 

identificeren waren. Het vinden van zo’n lichamen kan gevoelig liggen. Vaak zijn naaste 

familieleden van deze soldaten nog in leven (Osgood 2005, 206). Bij het vinden van menselijke 

resten wordt getracht na te gaan over welke persoon het gaat. Aanwijzingen kunnen bestaan uit 

de insignes op stukken bewaarde uniform, de naam op persoonlijke bezittingen die gepaard gaan 

met het lichaam of via het identificatieplaatje dat men om de hals droeg. Het probleem is dat de 

materialen waaruit die zaken bestaan niet uit de meest duurzame stoffen zijn gemaakt. Soms zijn 

deze soldaten na hun dood ook gestript door souvenirjagers, en dat zowel gedurende de oorlog als 

erna. 

Volgens Desfossés, Jacques & Prilaux is het vinden van een gesneuvelde soldaat uit de Eerste 

Wereldoorlog moeilijk te vergelijken met stoffelijke resten die dateren uit vroegere periodes 

(Desfossés, Jacques, Prilaux 2008, 41). Het verschil ligt hem in het feit dat deze lichamen 

geïdentificeerd kunnen worden; lichamen van mensen die nog gekend kunnen zijn door mensen 

die nu nog leven. Onder meer hierdoor ziet Desfossés, Jacques & Prilaux het als een uiting van de 
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zogenaamde ‘devoir de mémoire’ of morele verplichting om deze lichamen terug te vinden en ze 

met de nodige zorg te bergen. Dit overstijgt als het ware het zuivere archeologische belang.  

 

Hoofdstuk 8.  Conclusie 

 

Uit de literatuurstudie kunnen we concluderen dat de archeologie van de Eerste Wereldoorlog een 

vrij recent fenomeen is. Na de wapenstilstand op 11 november 1918 werd vooral het Westelijke 

deel van België opgezadeld met een aanzienlijke erfenis van verwoestingen. Na het einde van de 

oorlog keerde de lokale bevolking terug naar hun geboortestreek of de plaats waar ze sinds jaar 

en dag hebben gewoond om er puin in allerlei maten en vormen aan te treffen. Vrijwel meteen 

werd gestart met de opruimwerkzaamheden en werd getracht de landerijen weer vruchtbaar te 

maken. Deze gebieden lokten echter nog andere mensen aan, namelijk slagveldtoeristen, 

oudstrijders en nabestaanden van gesneuvelden. Zij kwamen de oude slagvelden bezoeken en 

troffen er ook vele monumenten en begraafplaatsen aan, die deel gaan uitmaken van een 

landscape of remembrance. Na verloop van tijd verdwenen de relicten van de wereldbrand beetje 

bij beetje en maakte het landschap plaats voor de dagdagelijkse activiteiten van de lokale 

bevolking.  

 

Vanaf het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw groeide de interesse voor de ondergrondse 

overblijfselen van de ‘Groote Oorlog’. De ‘Battlefield Archaeology’ was geboren en werd 

doorgaans uitgeoefend door amateurarcheologenverenigingen. Het was een sitegebonden 

aangelegenheid waarbij enthousiastelingen zich verenigden om tijdens vrije momenten 

archeologische resten te gaan opdiepen. Sommige organisaties hadden een soms verregaande 

expertise wat betreft de materiële cultuur. Het is echter zo dat de gehanteerde methodieken en de 

verslaggeving soms te wensen overliet. Desalniettemin is het zo dat deze verenigingen de 

voorbode waren voor wat komen zal, namelijk de wereldoorlogarcheologie uitgevoerd door 

professionele archeologische organisaties. In de jaren ’90 gebeurde het dat restanten uit de Eerste 

Wereldoorlog reeds door professionele archeologische instanties geregistreerd werden. Dit 

gebeurde evenwel ad hoc en zonder regelmaat. 
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Het is wachten tot 2002 om te kunnen spreken van een professionele archeologie van de Eerste 

Wereldoorlog. Het was namelijk in dat jaar dat toenmalig minister Van Grembergen de opdracht 

heeft gegeven aan het voormalige I.A.P. om een waarderend archeologisch onderzoek te doen op 

de terreinen die aangesneden gingen worden bij de verlenging van de A19 autosnelweg. Men wist 

immers al dat er mogelijks heel wat relicten uit de Eerste Wereldoorlog aan het licht zouden 

komen. De resultaten waren naar eigen zeggen verbluffend en kenden ook navolging bij de 

exploitatie van terreinen voor de aanleg van industriezones rond het Ieperse. Na die kantelperiode 

binnen de archeologie van de Eerste Wereldoorlog volgden verschillende onderzoeken zich op. 

Zo zijn er inventarisatieopdrachten, masterproeven, beschermingsvoorstellen, enz. Ook de 

intergemeentelijke archeologische dienst Archeo7 en de commerciële archeologie komen sinds 

hun ontstaan vanaf 2005/2006 meer en meer in contact met sporen en structuren die dateren uit 

de Eerste Wereldoorlog.  

In het noorden en het noordoosten van Frankrijk werd eveneens hevig gevochten. De sporen die 

daarvan het gevolg zijn, waren reeds een tiental jaar eerder object van studie. Zij kennen niet de 

ontwikkeling zoals we die in Vlaanderen hebben ervaren, daar de amateurarcheologie en de 

privé-archeologie nooit groot in omvang is geweest. De overheid behield de controle over alle 

aspecten van het archeologisch onderzoek en voert het vooronderzoek in feite nog zelf uit. Een 

grote bekommernis in Frankrijk lag bij de veiligheid. Archeologisch onderzoek op plaatsen waar 

er destijds hard gevochten werd, levert doorgaans veel onontplofte munitie op, wat een gevaar 

kan zijn voor de werknemers. Veel geprogrammeerd onderzoek naar WOI-resten in Frankrijk is 

tot op heden nog steeds afkomstig van Britse organisaties. Bepaalde van deze verenigingen zijn 

ook actief geweest in Vlaanderen. De Britse inbreng is het gevolg van hun emotionele 

betrokkenheid tot de oude slagvelden, alsook de langere en diepgaandere expertise wat betreft de 

archeologie van het conflict.  

De voorbije jaren evolueert men meer en meer naar een geïntegreerde archeologie van het 

conflict. Dit wil zeggen dat de archeologie als wetenschap zich eveneens gaat beroepen op 

bronnen en technieken die in feite tot een andere wetenschappelijke discipline behoren. Zo gaat 

men zich beroepen op de krijgsgeschiedenis, de geografie, landschapskunde, bodemkunde, de 

antropologie en ingenieurswetenschappen. Een voorbeeld van zo’n wisselwerking is het gebruik 

van geofysische prospectietechnieken. Deze non-destructieve prospectiemethoden zijn in feite 
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ondergewaardeerd. Daarnaast zijn er tevens belangrijke bronnen zoals loopgravenkaarten en 

historische luchtfoto’s. Men gaat zich niet meer beperken tot de site zelf, maar men gaat ook het 

landschap bestuderen. De site verhoudt zich immers tot zijn omliggende context, die op zich ook 

in rekening moet worden gebracht om het geheel beter te kunnen begrijpen. Niet alleen de 

archeologie, maar ook deze andere disciplines gaan het wereldoorlogerfgoed gaan bestuderen. 

Binnen enkele jaren wordt de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog herdacht en het 

thema is nu brandend actueel. Niet alleen in West-Vlaanderen, maar ook in de rest van 

Vlaanderen stijgt de interesse voor het WOI-erfgoed. Dit is trouwens één van de kritieken op het 

WOI-erfgoed onderzoek dat in 2010 en 2011 is uitgevoerd vanuit het Agentschap Onroerend 

Erfgoed dat in maart 2012 op het Colloquium ‘Het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in een 

ruimtelijk perspectief’ werd voorgesteld, namelijk dat het zicht teveel concentreert op de 

toenmalige frontzone. Het WOI erfgoed onderzoek behelst een landschappelijk en archeologisch 

studie van de nog bewaarde landschappen en structuren uit de Eerste Wereldoorlog. De resultaten 

van het onderzoek moeten nog gepubliceerd worden.  

Na jaren van archeologisch onderzoek naar WOI-restanten rijzen er evenwel enkele vragen en 

blijkt er meer dan ooit nood te zijn aan visie. Zo worden de WOI-relicten al geruime tijd gezien 

als archeologisch erfgoed, met alle verplichtingen van dien. Wel is het zo dat de materiële cultuur 

uit de Eerste Wereldoorlog van bijzondere aard is. Ze kan in grote hoeveelheden voorkomen, 

bestaat vaak uit nog niet ontplofte explosieven en we beschikken over alle historische bronnen en 

zelfs luchtopnames die ons zwart op wit kunnen tonen wat er op een bepaalde plaats precies 

aanwezig was. Dit op zich is met geen enkel andere archeologische periode vergelijkbaar. De 

grote hoeveelheid aan sporen, zoals bomkraters, stelt de onderzoekers eveneens voor bepaalde 

praktische problemen. Er moeten uiteindelijk keuzes gemaakt worden van wat interessant is en 

wat niet. De vraag blijft hoe men die keuzes moet maken en op welke bronnen men zich moet 

baseren om dit op een zo onderbouwd mogelijke manier te kunnen doen. Wat eveneens bijzonder 

is aan hetgeen men uit de Eerste Wereldoorlog kan vinden, zijn lichamen van slachtoffers die 

geïdentificeerd kunnen worden; slachtoffers die mogelijks nog nabestaanden kennen die nog 

leven. Heeft men niet de morele plicht om deze resten zoveel mogelijk van vernietiging te 

vrijwaren en op een gepaste en respectvolle manier te gaan herbegraven? Tot slot moet men 

rekening houden met de gevolgen van het toerisme. Enerzijds zorgt die voor heel wat inkomsten 
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voor de streek en voor het levend blijven van de herinnering aan zinloze slachtpartijen, anderzijds 

dient men ervoor te zorgen dat de integriteit van de sites behouden blijft.  
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Deel 2. Status quaestionis van het archeologische 

onderzoek met betrekking tot WOI 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

Men kan zich niet van de indruk ontdoen, zeker niet op basis van de verschenen monografieën en 

de gepubliceerde (wetenschappelijke) artikelen in tijdschriften en geëditeerde werken, dat de 

belangstelling voor materiële resten en sporen uit de Eerste Wereldoorlog de voorbije jaren 

gegroeid is. Al geruim tien jaar is men vanuit de professionele archeologie bezig met de studie 

van de resten uit de Eerste Wereldoorlog. Men kan zich dan de vraag stellen of er in de voorbije 

tien jaar een evolutie te bemerken is. Kan men spreken van een volwaardige aanvaarding van de 

studie van relicten uit deze periode en hoe wordt het onderzoek dan aangepakt? In het komende 

deel willen we kijken hoe het nu staat met deze discipline binnen de archeologie, wat eventueel 

de trends zijn en welke problemen men te verwerken krijgt.  

Het komende hoofdstuk willen we aanvatten met een probleemstelling waarbij we de zaken gaan 

behandelen die we specifiek willen belichten binnen dit onderzoek. Vervolgens is het nodig een 

woordje uitleg te geven omtrent de dataset en de problemen toe te lichten waarmee we kampten 

in de zoektocht naar de gegevens. Tot slot willen we de resultaten van het onderzoek op een rijtje 

zetten en daaruit enkele bevindingen distilleren.  

 

Hoofdstuk 2. Probleemstelling 

 

Hoe staat het nu met het onderzoek naar archeologische resten uit de Eerste Wereldoorlog 

uitgevoerd door professionele organisaties? Dit is de hamvraag die we ons willen stellen in dit 

deel van het onderzoek. We weten uit de literatuurstudie dat het A19-project een belangrijk 

moment was voor de archeologie van de Eerste Wereldoorlog. Men deed uitgebreid onderzoek op 

de plaatsen waar men op basis van een even uitgebreide historische voorstudie meende een groot 

aantal vondsten te doen. Dit was de eerste maal waarbij het toenmalige I.A.P. een archeologisch 

project op touw zette met een zuiver wetenschappelijke vraagstelling betreffende het 

archeologisch WOI-erfgoed. In de literatuur wordt deze studie alom geprezen. Wil dit dan zeggen 

dat vanaf dan WOI-sporen systematisch worden onderzocht bij ieder volgend onderzoek waarbij 
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men WOI-restanten aantrof? Het is dus interessant om na te gaan hoe de kijk geëvolueerd is 

binnen deze tak van de archeologie. Het is namelijk één ding om het WOI-erfgoed als 

archeologisch erfgoed te aanzien, maar een ander als het gaat om de dagdagelijkse omgang met 

deze vondsten op het terrein. Het gaat er dus om te weten te komen hoe de sporen bij aantreffen 

aanzien en/of onderzocht worden. Worden deze sporen gezien als zuivere verstoring van het 

onderzoeksgebied of worden die opgenomen als volwaardig onderdeel van het archeologisch 

bodemarchief? Kortom, we willen nagaan welke sporen er aangesneden worden en hoe die 

uiteindelijk in het verslag terecht komen. Daarnaast willen we trachten te achterhalen of al deze 

sporen afzonderlijk worden onderzocht en geregistreerd volgens de geldende archeologische 

methodieken of deze sporen gedeeltelijk of helemaal niet worden bestudeerd. Uit de 

literatuurstudie weten we dat structuren als loopgraven, shelters, dug-outs en dergelijke meer 

gemakkelijk het voorwerp van studie zijn, eerder dan bijvoorbeeld bomkraters, die op het 

onderzoeksterrein soms in grote aantallen aanwezig zijn.  

Voornoemde sporen en structuren komen omwille van evidente redenen voor dicht bij het 

toenmalige front in West-Vlaanderen. We willen ook te weten komen hoe andere structuren die 

gekoppeld kunnen worden aan de Eerste Wereldoorlog, opgenomen worden in het onderzoek. 

We willen dus met andere woorden een zicht krijgen op de studie van de sporen en structuren die 

aangetroffen worden achter de frontzone. Er zijn namelijk heel wat installaties aangelegd die 

tegemoet komen aan de logistieke noden van zo’n oorlog. Het gaat dan meer bepaald om 

spoorwegen, barakken, enz. Het onderzoek op nog twee bewaarde Duitse legerbarakken in 

Jabbeke bewijst dat ook dit een deel is van het erfgoed en de onderzoekers wijzen dan ook op het 

belang van de studie van dergelijke constructies (Verdonck, Vermeiren, Troubleyn 2011, 377). 

Uit het vorige deel hebben we kunnen zien dat de opkomst van de commerciële archeologie vanaf 

2005 een belangrijk moment is binnen het Vlaamse archeologische landschap. Deze bedrijven 

worden doorgaans ingezet binnen de zogenaamde preventieve archeologie, waarbij terreinen, 

alvorens ze geëxploiteerd kunnen worden, onderworpen worden aan een archeologische 

evaluatie. Heel vaak door middel van het trekken van proefsleuven wordt gekeken in welke mate 

het terrein belangrijke archeologische sporen of vondsten in zich draagt. Mocht dit het geval zijn, 

dan kan er eventueel beslist worden om over te gaan tot het uitvoeren van een vervolgonderzoek. 

Vooronderzoek wordt, zeker in de beginperiode, ook door een Intergemeentelijke Archeologische 
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Dienst (in casu Archeo7) uitgevoerd. We willen kijken in hoeverre ook door hen het 

archeologisch onderzoek met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog wordt aangepakt. Daarnaast 

willen we te weten komen of het aantreffen van WOI-sporen aanleiding geeft tot een 

vervolgonderzoek. In welke gevallen wordt er in de doelstelling van het onderzoek ook de studie 

van resten uit de Eerste Wereldoorlog opgenomen?  

We willen eveneens dieper ingaan op het onderzoek zelf. Hoe bereidt men zich voor op een 

archeologische campagne in een gebied waarbij de kans bestaat dat men ook resten uit de Eerste 

Wereldoorlog kan aansnijden? Voert men een historisch vooronderzoek uit en wat gebruikt men 

dan als bronmateriaal? Om ervoor te zorgen dat men bepaalde verkleuringen in het vlak juist kan 

interpreteren is het, zoals men dit doet voor andere periodes, nodig een inschatting te maken van 

hetgeen men kan vinden. Daarnaast is het zo dat de materiële cultuur uit de Eerste Wereldoorlog 

onder meer bij het aantreffen verschilt met deze van eerdere periodes door de onveiligheid die 

ermee gepaard kan gaan. Niet ontplofte munitie ligt volgens DOVO nog overal verspreid over het 

land en kan nog bijzonder gevaarlijk zijn.  

Om inzicht te krijgen op de archeologie van de te onderzoeken terreinen gebruikt men één of 

meerdere methoden. Als er sprake is van ingreep in de bodem gaat men doorgaans over op het 

aanleggen van proefsleuven of proefputten of start men een vlakdekkende opgraving. In het 

literatuuronderzoek blijkt dat men op bepaalde plaatsen ook geofysische methoden gebruikt 

alvorens een spade in de grond te steken. Telkens wordt gewezen op het nut van deze technieken. 

De vraag stelt zich of ze regelmatig gebruikt worden.  

Tot slot willen we kijken op welke manier de rapportage is verlopen. Komt er een uitgewerkt 

rapport van het gevoerde archeologisch onderzoek of vinden de bevindingen hun neerslag in een 

wetenschappelijk tijdschrift? Is er überhaupt sprake van een verslag? Het is zo dat de manier van 

verslag brengen bepaalt in hoeverre een site nog bestaat of niet. In artikel 4 van het verdrag van 

Malta staat dat de site liefst in situ wordt bewaard en anders, zoals de Britten het verwoorden, to 

be preserved by record. Dit wil dus zeggen dat hoe beter en uitgebreider het verslag is, hoe beter 

de site, die de facto niet meer bestaat, bewaard is voor het nageslacht. Andersom is het zo dat 

informatie vergaard bij archeologisch onderzoek, waarvan geen verslag bewaard is, in feite 

verloren is. De site bestaat dan als het ware niet meer.  
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Hoofdstuk 3. Onderzoeksopzet 

 

Om de hierboven gestelde vragen te kunnen beantwoorden, hebben we ervoor gekozen ons te 

gaan baseren op de verslagen van de archeologische onderzoeken van de voorbije tien jaar die 

hebben plaatsgevonden in West-Vlaanderen. Deze data werden in eerste instantie opgenomen in 

een database en ruimtelijk weergegeven in een GIS-systeem.  

 

3.1. Afbakening 

3.1.1. Afbakening volgens het soort archeologisch onderzoek 

Voor het onderzoek hebben we geopteerd om enkel dit archeologisch onderzoek op te nemen 

waarbij er sprake is van ingreep in de bodem. Er zijn drie grote categorieën waarbij we ons 

gebaseerd hebben op de indeling die de CAI gebruikt: 

 Mechanische prospectie: onder deze term verstaan we het trekken van proefsleuven en het 

aanleggen van proefputten of kijkvensters. Deze technieken worden doorgaans gebruikt 

om een archeologische evaluatie te maken van het desbetreffende terrein. Deze methodes 

worden dus vaak gebruikt bij archeologisch vooronderzoek. 

 Controle van de werken: onder deze noemer wordt de begeleiding van 

grondwerkzaamheden door een archeoloog verstaan. Vaak gebeurt dit in het kader van 

een vondstmelding. Per definitie heeft men hier te maken met noodonderzoek.  

 Opgraving: een opgraving is de handeling waarbij het terrein doorgaans volledig of in 

vlakken wordt open gelegd.  

Archeologische campagnes waarbij men louter geofysische prospectiemethoden heeft gebruikt, 

veldprospecties heeft uitgevoerd of overgegaan is tot boringen blijven buiten beschouwing. Het is 

immers zo dat bij deze methoden, volgens art. 6 van het decreet van 1993 houdende de 

bescherming van het archeologisch patrimonium, men niet vergund hoeft te zijn. Dit wil dus 

zeggen dat deze activiteiten vaak niet op dezelfde wijze geregistreerd geweest zijn als bij 

voornoemde archeologische activiteiten en de kans ook kleiner is dat het verslag raadpleegbaar 

is.  



 65 

3.1.2. Afbakening in tijd en volgens de betrokken actoren   

Voor dit onderzoek kiezen we ervoor om de evolutie te schetsen binnen de archeologie van de 

Eerste Wereldoorlog en meer bepaald de evolutie bij de professionele archeologische instanties. 

Er zijn vier actoren, namelijk de universiteiten, de overheidsinstanties, de intergemeentelijke 

archeologische diensten en de archeologische studiebureaus. De amateurarcheologie wordt dus 

buiten beschouwing gelaten. Zoals we in de literatuurstudie hebben kunnen aantonen, is de 

professionele archeologie met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog grotendeels gestart met het 

A19-project. Dit project ving aan in 2002. Dit wil dus zeggen dat we ervoor kiezen om enkel het 

archeologisch onderzoek naar WOI-erfgoed te weerhouden dat plaats vond vanaf het jaar 2002. 

Het eindpunt is 2011. Dit omvat dus een periode van tien jaar.  

 

3.1.3. Afbakening in ruimte 

We hebben ervoor gekozen om een gebied te bestuderen dat gelegen is in het westen van West-

Vlaanderen.  
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Fig. 4. Kaart van het studiegebied met aanduiding van de het front  

(frontlijnen ontleend aan Verboven, 2012) 

Het gaat om 32 gemeenten, namelijk Alveringem, De Panne, Diksmuide, Gistel, Heuvelland, 

Hooglede, Houthulst, Ichtegem, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, 

Ledegem, Lichtervelde, Lo-reninge, Menen, Mesen, Middelkerke, Moorslede, Nieuwpoort, 

Oostende, Oudenburg, Poperinge, Roeselare, Staden, Torhout, Veurne, Vleteren, Wervik, 

Wevelgem en Zonnebeke. Deze gemeenten werden zo gekozen dat ze telkens maximaal tien 

kilometer verwijderd zijn van het front. De grens van het studiegebied zelf kan tot 20 km 

verwijderd zijn van het dichtstbijzijnde front. Op die manier moeten we een beeld kunnen krijgen 

van de frontzone, de plaatsen gelegen net na de frontzone waar bijvoorbeeld de artillerie 

opgesteld werd en een deel van het hinterland. Op basis van de verrichte archeologische 

werkzaamheden in deze gemeenten kunnen we van de verschillende zones een overzicht krijgen.  
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3.2. Bronnen 

Voor het onderzoek hebben we geopteerd om alle archeologisch onderzoek met ingreep in de 

bodem dat de afgelopen tien jaar is uitgevoerd in de hierboven vermelde gemeentes te gaan 

oplijsten, ongeacht of men hiervoor vergund was. Het is immers zo dat men overging tot het 

systematisch registreren en leveren van vergunningen bij alle archeologisch onderzoek met 

bodemingreep vanaf het jaar 2004 en we ons onderzoek willen laten starten in 2002. Vervolgens 

wordt gekeken in hoeverre er een verslag, in welke vorm dan ook, voor handen is. Tot slot is het 

de bedoeling te kijken op welke plaatsen men sporen daterend uit de Eerste Wereldoorlog heeft 

aangesneden. Daarvoor zijn we in eerste instantie gestart met een screening van de CAI. Het 

verzamelen van de gegevens werd stop gezet op 15 mei 2012. Alle aanpassingen of nieuwe 

gegevens na deze datum werden niet meer weerhouden.  

 

3.2.1. Centraal Archeologische Inventaris (CAI) 

3.2.1.1. Omschrijving 

‘De CAI is een inventaris van archeologische vindplaatsen in Vlaanderen’ (Van Daele, 

Meylemans, de Meyer 2004, 29) . Dit staat te lezen in een artikel omtrent de opbouw van de 

inventaris en de databank. In feite is het een inventaris van alle archeologische vindplaatsen in 

Vlaanderen die tot nu toe gekend zijn
27

. Het doel van deze inventaris is het oplijsten van de 

archeologische vindplaatsen in Vlaanderen en het beheer van het archeologisch erfgoed. Het 

moet een werkinstrument zijn voor de archeologen die advies moeten uitbrengen inzake 

bouwdossiers en het moet de mogelijkheid bieden en/of vergemakkelijken om archeologisch 

waardevolle sites te beschermen. Daarnaast moet het een hulpmiddel zijn om de archeologie 

beter te integreren in de ruimtelijke planning. De concrete bedoeling is om van de archeologische 

vindplaatsen een nauwkeurige geografische locatie te hebben, te weten welk onderzoek er al is 

gevoerd, wat er gevonden werd en waar men terecht kan om informatie te vinden omtrent de site. 

Het is ook een wetenschappelijk instrument, dat opgebouwd is op basis van de bevindingen van 

                                                 
27

 De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. 

Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het 

onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid 

van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder onderzoek 

vastgesteld te worden.  
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een reeks archeologische studies met telkens een wetenschappelijke relevantie (Meylemans 2004, 

9).  

. 

 

Fig. 5: screenshot van de CAI on-line. 

Ook voor ons onderzoek zijn we ons in eerste instantie gaan baseren op de inventaris. De meeste 

sites en een korte toelichting rond de vondsten en een basisliteratuurlijst zijn er te vinden. Dit 

instrument was het uitgangspunt in de zoektocht naar de plaatsen in het westen van West-

Vlaanderen waar er de afgelopen tien jaar archeologische campagnes met ingreep in de bodem 

hebben plaatsgevonden. 

 

3.2.1.2. Problematiek 

Tijdens ons onderzoek zijn we toch beperkingen in de databank tegengekomen. Het zou te ver 

reiken om de CAI als dusdanig te gaan evalueren, maar we willen toch even stil staan bij enkele 

hindernissen. 
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Fig. 6. Voorbeelden van sites ingevoerd in de CAI. 

Vooreerst willen we wijzen op het feit dat de manier waarop een locatie wordt aangeduid niet 

altijd even consequent lijkt te gebeuren. Meestal komt de locatie overeen met het volledig 

plangebied zoals dat het geval is in het kaartje d van fig. 6. Soms wordt iedere zone binnen 

eenzelfde onderzoekslocatie apart ingetekend zoals op kaartje a. Het ligt voor de hand dat dit 

voor verwarring kan zorgen. In het ene geval heeft het hele onderzoeksgebied één CAI-nummer, 

waarbij we ervan uit gaan dat het dus om één locatie gaat, terwijl men in het andere geval 

meerdere CAI-nummers geeft voor verschillende delen van één terrein. Het is zelfs zo dat in 

sommige gevallen enkel de proefsleuven zelf worden ingetekend. Hiervoor verwijzen we naar de 

kaartjes b en c. Die set sleuven en/of kijkvensters krijgt doorgaans telkens één CAI-nummer. De 

sites worden dus door verschillende invoerders op een verschillende wijze weergegeven in GIS. 

Sommige sites zijn daarnaast ook complex en lijken moeilijk in het keurslijf van een databank te 

passen. We krijgen dan soms te maken met de creativiteit van de gegevensinvoerder. 

Wat de nauwkeurigheid van de locatie van de vindplaatsen betreft, waren er al van bij het begin 

problemen. Verschillende invoerders kenden gelijkaardige of dezelfde sites vaak een 

verschillende mate van nauwkeurigheid toe (Van Daele, Meylemans, de Meyer 2004, 44). 
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Verschillende interpretaties met betrekking tot de precieze locatie zien we bij het doorzoeken van 

de inventaris nog steeds opduiken. 

We zijn in ons onderzoek ook een site tegengekomen die fout is ingetekend. Het is evenwel zo 

dat in het verslag een plan staat waarbij een merkteken staat op de (foutieve) plaats dan waar de 

opgraving (daadwerkelijk) heeft plaats gevonden. Toch is het duidelijk dat dit merkteken niet op 

zijn plaats staat, zeker als men het grondplan, dat eronder staat, in ogenschouw neemt.  

 

Fig. 7. Kaart waarop dezelfde locatie opgetekend staat, maar op een verschillende plaats. 

Een site stond ook twee maal in de databank. De plaats van een opgraving in Wervik werd onder 

een verschillende naam twee maal in de CAI ingevoerd, waardoor deze locatie twee CAI-

nummers gekregen heeft. In de ene record werd de geografische positie van de site in de CAI 

ingetekend, wat niet het geval is voor het andere record.  

Wat de informatie betreft, merken we dat sommige records heel wat gegevens bevatten en andere 

heel summier zijn. De oorzaak kan liggen in het feit dat de ene site nu eenmaal meer of beter 

bewaarde archeologische vondsten en sporen in zich draagt dan een ander. Toch lijkt dit niet de 

enige reden te zijn. Sommige sites met een hoge densiteit aan sporen en vondsten werden soms 
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ook heel beknopt weergegeven in de CAI. Op zich was dit niet echt een probleem, daar we voor 

dit onderzoek vertrokken zijn van de verslagen en niet van de CAI. 

Tot slot zijn niet alle vindplaatsen opgenomen in de CAI. Bij het doorzoeken van alle 

opgravingsverslagen in de bibliotheek van het VIOE zijn we op rapporten gestoten van 

archeologisch onderzoek op een plaats die niet opgenomen is in de CAI. Mocht het om locaties 

gaan waar niets of weinig gevonden werd, lijkt dit te verklaren; maar het gaat soms ook om 

archeologische campagnes waar wel degelijk interessante zaken zijn aangesneden. Daarom werd 

er beslist om de dataset via andere wegen aan te vullen. 

 

3.2.2. Aanspreken van “key-persons”: Marc Dewilde en Jan Decorte 

en screenen Archaeologia Mediaevalis 

Om de dataset aan te vullen hebben we besloten om enkele mensen uit het werkveld te gaan 

bevragen.  

Op 8 maart 2012 zijn we op gesprek geweest bij Jan Decorte van de I.A.D. Archeo7. Archeo7 

opereert vanuit Heuvelland en werkt in de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, 

Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke. Enerzijds houdt Archeo7 zich bezig met het leveren 

van archeologisch advies bij stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en bij 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Daarnaast is Archeo7, al dan niet in samenwerking met het 

Agentschap Onroerend Erfgoed, bevoegd voor het uitwerken van zogenaamde ‘Bijzondere 

Voorschriften’ die bij de bouwvergunning gevoegd wordt. Archeo7 staat eveneens geregeld op 

administratief en/of wetenschappelijk gebied de Archeologische privé-bedrijven bij die een 

vooronderzoek of opgraving uitvoeren. Van hem hebben we een aantal verslagen gekregen die 

nog niet in Brussel zijn geraakt. 

Op 14 maart 2012 werd ook Marc Dewilde aangesproken. Hij opereert vanuit Zarren, 

buitendienst van het voormalige VIOE, en is erfgoedonderzoeker Archeologie bij het Agentschap 

Onroerend Erfgoed. Hij is een autoriteit als het aankomt op archeologisch onderzoek dat in West-

Vlaanderen verricht wordt. Hij heeft vooral gekeken in hoeverre de dataset volledig was en reikte 

ook enkele verslagen aan die in de bibliotheek van het VIOE niet te vinden waren. 
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Om de informatie uit de CAI te toetsen en om hiaten op te vullen hebben we eveneens  de 

bibliotheek van het VIOE doorzocht en periodieken, zoals ‘Archaeologia Mediaevalis’-

kronieken, gescreend.  

 

3.2.3. Dataset 

 

Fig. 7. Kaart met de locatie van alle campagnes en WOI erfgoed onderzoek. 

Op basis van de hierboven besproken bronnen hebben we kunnen constateren dat in ons 

onderzoeksgebied de afgelopen tien jaar 183 archeologische campagnes met ingreep in de bodem 

geweest zijn op 166 plaatsen. Daarnaast zijn er nog 22 plaatsen die in het kader van het WOI 

erfgoed onderzoek archeologisch benaderd werden. 
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Fig. 8. 

Staafdiagram met 

de plaats vanwaar 

iedere record 

afkomstig is. 

 

Van de 183 archeologische campagnes zijn er 149 of 81% gekend via de CAI. Ondanks de 

problemen met de inventaris is het zo dat het grootste deel van de dataset toch via dit medium 

verkregen is en het dus een goed hulpmiddel is gebleken. Het gegevensbestand is verder 

aangevuld met informatie afkomstig van de bibliotheek van het VIOE en van Jan Decorte van 

Archeo7. Respectievelijk gaat het om 15 records of 8% en 14 records, eveneens 8% van het 

totaal. Enkele sites, in totaal 5 of samen 3%, zijn afkomstig uit periodieken, namelijk 

‘Archaeologia mediaevalis’ en ‘Archeologische en Historische monografieën van Zuid-West-

Vlaanderen’, en afkomstig van dr. B. Stichelbaut. De plaatsen die in het kader van het WOI 

erfgoed onderzoek van het VIOE onderzocht werden, zijn gekend deels via de CAI en deels door 

de informatie die door M. Dewilde is verstrekt.  
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Fig. 9. De 183 

archeologische 

campagnes 

verdeeld over 

tien jaar. 

 

Als we het aantal archeologische campagnes gaan opdelen per jaar, dan zien we een piek in het 

jaar 2003, 2005 en vooral vanaf 2008. De balk van het jaar 2011 staat licht gekleurd doordat de 

daling in dit jaar voornamelijk te wijten is aan het feit dat verslagen vaak nog niet af waren of 

door de administratie nog niet verwerkt zijn. Het WOI erfgoed onderzoek dat door het AOE de 

afgelopen twee jaar is uitgevoerd, is eveneens niet opgenomen. Een volwaardig verslag omtrent 

de archeologische werkzaamheden is vooralsnog niet aanwezig en dus (nog) niet raadpleegbaar.  
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Fig. 10. Archeologische 

campagnes met ingreep in de 

bodem over heel Vlaanderen 

verdeeld over 8 jaar (bron: 

Agentschap OE). 

 

Als we onze bevindingen naast de evolutie in heel Vlaanderen plaatsen, dan zien we dat 

laatstgenoemde trend eerder gestroomlijnd loopt. De grafiek toont de evolutie van het aantal 

vergunningen voor archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem die de afgelopen acht jaar 

uitgereikt werden. Er is op deze grafiek een gestage groei te zien vanaf 2004 en een sterke 

stijging vanaf 2007. De grote vooruitgang binnen de archeologie zou het gevolg zijn van de 

intensere activiteiten van het toenmalige agentschap ‘Ruimte en Erfgoed’ en de betere integratie 

van de archeologie binnen ruimtelijke ordening (De Clercq, Bats, Bourgeois, et al. 2012, 33).  

 

Hoewel men in fig. 9 en fig. 10 telkens van een stijgende trend kan spreken in het gevoerde 

archeologische onderzoek, is het zo dat er in de evolutie toch duidelijk een verschil zit. De vraag 

stelt zich dan waarvan dit verschil het gevolg kan zijn.  

Een reden kan liggen in het feit dat in het ene gebied er meer archeologisch onderzoek wordt 

verricht dan in een ander. Dit kan daarnaast nog verschillen van jaar tot jaar. Er is dus geen 

gelijkmatige spreiding van campagnes in ruimte en in tijd, waardoor op lokale schaal de 

verschillen dan ook vlugger tot uiting komen, wat dus eveneens de oorzaak kan zijn voor de grote 
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verschillen van jaar tot jaar in de dataset. Deze verschillen worden gemakkelijker weggewerkt als 

men de trend op regionale of interregionale schaal gaat beschouwen.  

Daarnaast zijn de bronnen die aan de basis liggen van de beide figuren verschillend. Bij fig. 10 

wordt uitgegaan van de geleverde vergunningen. In feite zou iedere vergunning moeten resulteren 

in een rapport. Deze rapporten zijn dan vrij consulteerbaar in de bibliotheek van het VIOE. Een 

selectie daarvan wordt opgenomen in de CAI (Wouters 2012, 28). Vergeleken met de 

verspreidingskaart van de plaatsen waar vergund archeologisch onderzoek werd verricht, in het 

artikel van De Clercq, Bats, Bourgeois, et al., kan men stellen dat dit voor ons onderzoeksgebied 

niet altijd het geval is (De Clercq, Bats, Bourgeois, et al. 2012, 32). Er worden minder rapporten 

gevonden in de VIOE-bibliotheek dan dat er vergunningen afgeleverd geweest zijn. Rapporten 

geraken dus niet altijd naar Brussel, laat staan op hun plaats. Dit zou sinds 2008 wel moeten 

verbeterd zijn. Rapporten zouden sindsdien systematisch op hun plaats terecht komen in de 

bibliotheek van het VIOE
28

. Dit zou de piek vanaf 2008 in fig. 9 en de grote verschillen tot 2007 

kunnen verklaren. Het feit is dat men de voorbije tien jaar vele veranderingen heeft gekend 

binnen de sector van onroerend erfgoed in Vlaanderen en dat het proces van registreren en 

verwerken van de gegevens eveneens in evolutie is. 

 

3.3. Methodologie 

3.3.1. Microsoft Access 

Om alle data een plaats te geven, hebben we geopteerd om een databank te schrijven in het 

programma ‘Microsoft Access’. Vanuit de verschillende verslagen hebben we dan alle relevante 

informatie per rubriek in die databank ondergebracht. Op die manier kan de gelijksoortige 

informatie gemakkelijk bevraagd worden. Een ander voordeel van een database is dat alle 

informatie overzichtelijk een plaats krijgt en dat er verschillende query-toepassingen zijn 

waarmee we op de gestelde vragen een antwoord kunnen krijgen. Daarnaast kan met een 

databank de informatie geëxporteerd worden naar een Excelbestand. In het programma 

‘Microsoft Excel’ kunnen gemakkelijk grafieken gemaakt worden en eenvoudige statistische 

bewerkingen uitgevoerd worden, voldoende voor de resultaten die we willen bekomen. De 

                                                 
28

 Persoonlijke communicatie Sam De Decker. 
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databank kan ook gekoppeld worden aan het programma ArcGis van ESRI. Dit zullen we in het 

volgende hoofdstuk bespreken.  

 

De databank is in ons geval een relationele databank. We hebben gekozen om twee hoofdtabellen 

te vormen die met een veel-op-veel-relatie verbonden zijn. Het gaat ten eerste om de hoofdtabel 

‘Locatie’, waar alle gegevens rond de plaats van onderzoek zelf worden opgeslaan. Het gaat hier 

onder meer om de naam van de site en de naam van de betrokken gemeente, de deelgemeente, de 

locatie in de CAI, de perceelnummers, de gemiddelde hoogte van het gebied, de landschappelijke 

zone waarin de site zich bevindt, de eigenschappen van de bodem, de vondsten uit de Eerste 

Wereldoorlog per categorie, de periodes waaruit de andere vondsten op dit terrein dateren, enz. 

Daarnaast werden een aantal ondersteunende velden opgenomen die toelaten om te achterhalen of 

bijvoorbeeld grondplannen met betrekking tot dit gebied opgenomen zijn in het GIS-systeem.  

 

Fig. 11. Printscreen van de databank (tabel: Locatie). 

De tweede hoofdtabel heet ‘Campagne’. Alle gegevens met betrekking tot het archeologisch 

onderzoek worden hierin opgeslagen. De velden bestaan uit de naam van de campagne, 

informatie over de geleverde vergunning, welke instantie het archeologisch onderzoek heeft 
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uitgevoerd, welke archeologen betrokken geweest zijn, welk soort archeologisch onderzoek is 

uitgevoerd, wanneer het is uitgevoerd, of er een verslag aanwezig is en zo ja welk, de herkomst 

van het record, of het hier gaat om een vooronderzoek en zo ja, in hoeverre er vervolgonderzoek 

wordt gelast, enz.  

 

Fig. 12. Printscreen van de databank (tabel: Campagne). 

Beide tabellen zijn aan elkaar gekoppeld met een veel-op-veel-relatie, wat wil zeggen dat we een 

tussentabel moesten gebruiken. Dit komt omdat er enerzijds op één locatie meerdere 

archeologische campagnes kunnen geweest zijn (bijvoorbeeld een vooronderzoek en vervolgens 

een tijd later een vervolgonderzoek). Een locatie houdt in ons geval het volledig te onderzoeken 

gebied in zonder rekening te houden met de precieze ligging van de proefsleuven, kijkvensters of 

opgravingsvlakken. Anderzijds kan het zijn dat één archeologische campagne op meerdere 

locaties heeft plaatsgevonden. Dit komt niet overeen met de opbouw van de huidige Centraal 

Archeologische Inventaris, waar men in feite louter vertrekt vanuit de locatie. Deze hoofdtabel is 

gerelateerd met een één-op-veel-relatie met de andere sub-tabellen (Van Daele, Meylemans, de 

Meyer 2004, 33). De bedoeling is ook om te weten waar de archeologische vindplaatsen zich 

bevinden. Ondanks het feit dat we ons deels gebaseerd hebben op de CAI, is het zo dat we voor 

ons onderzoek ook in de omgekeerde richting moesten werken. We wilden weten waar de 
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vindplaatsen van WOI-erfgoed zijn, maar we willen ook weten welke campagnes zich waar 

hebben plaatsgevonden.  

 

Fig. 13. Printscreen van de relaties die tussen de tabellen binnen de databank werden gelegd. 

 

3.3.2. ArcGis van Esri 

ArcGis is een computerprogramma, ontwikkeld door ESRI, waarmee men een geografisch 

informatiesysteem kan ontwikkelen. Een geografisch informatiesysteem kan beschreven worden 

als een informatiesysteem voor het opbouwen, beheren, verwerken, presenteren, integreren en 

communiceren van geografische informatie (De Maeyer, Van de Weghe 2009, 295). Dit is een 

uitstekend programma om een ruimtelijke analyse door te voeren op basis van de verkregen 

dataset. Het gebruik van dit programma sterkt immers het interdisciplinaire karakter binnen de 

archeologie van onder meer de Eerste Wereldoorlog. Volgens Wheatley kan GIS ‘(…) give us the 

freedom to begin to construct an ‘archaeology of place’: a body of theory and method that 

permits us to explore the meaningful spatial configuration of archaeological remains’ (Wheatley 

2004, s.p.). Hiermee bedoelt hij dat GIS een methode is om de context waarin de archeologische 

vondsten zich bevinden, te verruimen naar een inter-site-niveau, daar hun regionale verspreiding 



 80 

in het landschap eveneens vaak het gevolg is van het menselijke handelen en dus betekenisvol 

kan zijn. Daarvoor hebben we gekozen om de databank te koppelen aan een GIS-systeem.  

 

Hoofdstuk 4. Resultaten 

 

4.1. Tien jaar archeologisch onderzoek naar WOI-resten met 

ingreep in de bodem  

Op basis van het gegevensbestand werden er tijdens 58 van de 183 archeologische campagnes 

resten uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Dit gaat van puinlagen die in steden gevormd 

werden als gevolg van de vele bombardementen, over het vinden van een kogel of een 

granaatscherf, tot grotendeels bewaarde loopgravenstelsels of dug-outs. Dit is heel breed 

genomen. We willen eigenlijk vertrekken van de sporen en de structuren die in het vlak zichtbaar 

zijn. Het gaat hier om 53 campagnes waarbij men de sporen geïnterpreteerd heeft als zijnde 

afkomstig uit de Eerste Wereldoorlog. Bij de andere vijf campagnes gaat het zo goed als altijd om 

puinresten die in stedelijke contexten voorkomen. Het gaat in ons geval om de sites in de steden 

Diksmuide (2 gevallen), Nieuwpoort (1 geval) en Ieper (1 geval). Dit pakket bestaat doorgaans 

uit een mix van baksteenresten, mortel en houtskoolbrokjes en heeft een variërende dikte. In die 

laag werden soms scherven van obussen, shrapnel of zelfs niet ontplofte munitie aangetroffen. Op 

de site ‘Wintershove’ te Vlamertinge werden enkel Franse kogels gevonden. Deze resten zijn 

geen voorwerp van studie geweest. 

 

De plaatsen waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en de archeologische sites 

waarbij resten uit de Eerste Wereldoorlog werden aangetroffen, liggen verspreid in het 

onderzoeksgebied. Er zijn wel clusters te zien ten noorden en ten oosten van de stad Ieper.  
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Fig. 14. Verspreiding van de campagnes waar WOI-sporen zijn aangetroffen (gele bolletjes). 

 

4.1.1. Het thematische WOI-onderzoek 

De cluster boven Ieper is onder meer het resultaat van de gerichte onderzoeken naar aanleiding 

van het plan om de A19-autosnelweg door te trekken en naar aanleiding van de uitbreiding van 

het industrieterrein in dit gebied. Dit was het eerste archeologisch onderzoek dat specifiek gericht 

was op het WOI-erfgoed.  
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Fig. 15. 

Staafdiagram met 

het aantal 

campagnes 

waarbij het 

onderzoek naar 

WOI-resten op 

zich het doel was. 

 

Archeologische campagnes waarbij men specifiek als doelstelling heeft WOI-resten te gaan 

bestuderen, blijven niet beperkt tot het A19-project. Het is echter zo dat we ook niet meteen 

kunnen spreken van een sterke toename binnen de WOI-archeologie. Het gaat in feite maar om 

17 campagnes. In 2010 en 2011 werden 22 plaatsen door het VIOE onderzocht in het kader van 

het WOI erfgoed onderzoek dat onlangs op een colloquium werd voorgesteld. Doordat er van dit 

archeologisch onderzoek nog geen volledig rapport ter beschikking is, is het zo dat we dus nog 

niet over alle informatie beschikken. We weten dat ze in de voorbije twee jaar uitgevoerd werden, 

dus hebben we het aantal plaatsen in twee verdeeld en in het rood voor de volledigheid 

opgenomen in de tabel.  

Fig. 15 toont een opgang vanaf 2002 en een daling in 2006. De stijging is toe te wijzen aan het 

WOI-onderzoek als gevolg van het A19-project, de uitbreiding van het industrieterrein boven 

Ieper, de aanleg van onthaalinfrastructuur naast een soldatenbegraafplaats en onderzoek in het 

kader van TV-documentaires. In deze periode gaat het ook hoofdzakelijk om wetenschappelijk 

onderzoek. Vanaf 2006 valt het aantal projecten quasi stil. Het is wachten tot het WOI erfgoed 

onderzoek in 2010 om opnieuw wetenschappelijk onderzoek te zien verschijnen. Ondertussen 

zien we enkele archeologische campagnes die in het kader van preventieve archeologie en 
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noodarcheologie geschieden en die specifiek gericht zijn naar het onderzoek van WOI-sporen en 

-structuren.  

 

Fig. 16. Grafiek 

met de 

activiteiten van 

de belangrijkste 

actoren in het 

WOI-onderzoek 

 

Als in de periode tussen 2002 en 2005 het archeologisch onderzoek met betrekking tot WOI altijd 

uitgevoerd werd door het VIOE, soms bijgestaan door het ‘No Man’s Land’-team of waarbij het 

A.W.A. betrokken werd, dan zien we in de periode tussen 2006 en 2011 ook de archeologische 

bedrijven opkomen. Het aantal archeologische opgravingen ten behoeve van WOI is echter niet 

groot. Het gaat dus maar om enkele projecten. In fig. 16 staan de cijfers na 2006 voor ten eerste 

het onderzoek van twee archeologische studiebureaus, ten tweede enkele geïsoleerde 

onderzoeken zoals het ‘Vampir Dug-out’-project, bijgestaan door de universiteit van Glasgow, 

ten derde de campagne waarbij vijf gesneuvelde soldaten bij wegwerkzaamheden zijn 

aangetroffen en door het Memorial Museum Passchendaele 1917 en Archeo7 onderzocht werden 

en ten vierde nog enkele archeologische onderzoeken uitgevoerd door het VIOE. 
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Het is dus duidelijk dat het geprogrammeerd archeologisch onderzoek van de Eerste 

Wereldoorlog een goede start heeft gekend, maar dat het daarna verwaterd is en vaak beperkt 

bleef tot enkele losse initiatieven, waarbij het initiatief geregeld van niet-professionele 

archeologische organisaties of musea kwamen. In 2010 en 2011 zijn er een aantal archeologische 

studies geweest met bodemingreep in het kader van het WOI erfgoed onderzoek.  

 

4.1.2. Archeologisch onderzoek waarbij WOI-sporen zijn 

aangesneden, maar dat niet kadert in een thematische studie m.b.t. 

WOI 

Het specifieke archeologisch onderzoek naar WOI-resten is niet het enige onderzoek waarbij 

sporen uit WOI bestudeerd werden. Er zijn namelijk nog 36 andere campagnes geweest waarbij 

men sporen uit de Eerste Wereldoorlog heeft geregistreerd en in meer of mindere mate 

onderzocht.  

 

Fig. 17. 

Staafdiagram met 

het aantal 

campagnes 

waarbij WOI-

sporen werden 

geregistreerd, 

maar niet in het 

kader van 

onderzoek waarbij 

WOI-resten op 

zich het doel 

waren. 
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We zien dat er vanaf 2002 maar sporadisch resten uit de Eerste Wereldoorlog werden 

geregistreerd. Het is pas vanaf 2007 dat we een stijging zien in het aantal campagnes waar men 

WOI-relicten heeft aangesneden. Hoewel we van het jaar 2011 nog niet alle verslagen in het bezit 

hebben, is het wel zo dat we een enorme stijging zien. Voor de rest duidt de grafiek niet echt op 

een lineaire trend, maar eerder op een van jaar tot jaar verschillend aantal campagnes waarbij 

WOI-resten werden aangesneden.  

 

Fig. 18. Grafiek met 

de activiteiten van 

de belangrijkste 

actoren in 

campagnes waarbij 

WOI-sporen zijn 

geregistreerd  

 

Tot 2006 werden er tijdens archeologische campagnes af en toe sporen uit de Eerste wereldoorlog 

geregistreerd. Deze onderzoeken werden uitsluitend door het toenmalige I.A.P. en VIOE 

uitgevoerd. Vanaf 2007 zien we vooral de activiteiten van Archeo7 in de grafiek verschijnen. In 

deze periode werd door deze intergemeentelijke archeologische dienst wel vaker archeologisch 

onderzoek te velde uitgevoerd, totdat de dienst wat betreft het takenpakket de laatste twee jaar 

een gedeeltelijke heroriëntatie heeft ondergaan, waarbij de directe betrokkenheid bij 
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archeologisch onderzoek zich meer en meer gaat beperken tot samenwerking of 

wetenschappelijke begeleiding van archeologische privébedrijven die in hun werkgebied actief 

zijn. Markant is het aantal onderzoeken die door archeologische privébedrijven zijn uitgevoerd 

vanaf het jaar 2007. Doordat zij meer en meer instaan voor meer en meer onderzoek komen zij 

automatisch ook in contact met resten uit de Eerste Wereldoorlog. De bedrijven die actief zijn 

bestaan uit Soresma (later Antea Group), Archaeological Solutions, Monument Vandekerckhove 

nv., Ruben Willaert bvba, aDeDe en Ghent Archaeological Team. 

 

4.1.3. Globale evolutie binnen het onderzoeksgebied 

 

Fig. 19. 

Globaal beeld 

van de evolutie 

van alle 

campagnes 

waarbij WOI-

sporen zijn 

geregistreerd 

zonder de 

campagnes in 

het kader het 

WOI erfgoed 

onderzoek  

 

 



 87 

Globaal genomen zien we dus een stijgende trend in het aantal gevoerde archeologische studies 

waarbij sporen uit de Eerste Wereldoorlog geregistreerd werden. In tegenstelling tot wat de 

literatuur doet vermoeden, is de stijging evenwel niet spectaculair. De stijging is eerder het 

gevolg van de algehele stijging van het aantal gevoerde archeologische onderzoeken als gevolg 

van de ‘Malta-archeologie’.   

 

Fig. 20. 

Globaal 

beeld van de 

evolutie van 

alle 

campagnes 

waarbij 

WOI-sporen 

zijn 

geregistreerd 

met inbegrip 

van de 

campagnes in 

het kader het 

WOI erfgoed 

onderzoek 

 

Als we hier het WOI erfgoed onderzoek bijrekenen en eventueel nog enkele campagnes die tekort 

zijn voor het jaar 2011, dan is de stijging groter. In fig. 20 zien we dus een sterkere stijging. De 

archeologische ingrepen in het kader van het WOI erfgoed onderzoek is daar dus de oorzaak van. 

Dit onderzoek werd gevoerd op de vooravond van de honderdste verjaardag van het begin van de 

Eerste Wereldoorlog, in feite een eenmalig event.  
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Fig. 21. Globaal beeld 

van de evolutie van alle 

campagnes waarbij 

WOI-sporen zijn 

geregistreerd zonder de 

campagnes in het kader 

het WOI erfgoed 

onderzoek t.o.v. alle 

gevoerde archeologisch 

onderzoek met ingreep 

in de bodem in het 

onderzoeksgebied. 

 

Dit beeld moeten we nuanceren want als we het WOI erfgoed onderzoek eruit filteren en het 

onderzoek waarbij WOI-sporen zijn geregistreerd afzetten tegen alle gekende archeologische 

campagnes in het onderzoeksgebied, dan zien we dat WOI de afgelopen tien jaar geen grote 

stijging heeft gekend, maar eerder een lichte neerwaartse trend.  
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Fig. 22. Grafiek met een globaal beeld van de belangrijkste actoren in het onderzoek waarbij 

WOI-sporen werden aangesneden 

Wat betreft de archeologische organisaties die betrokken waren bij archeologisch onderzoek 

waarbij WOI-sporen zijn aangesneden, zien we dat het onderzoek in de periode tussen 2002 en 

2006 zo goed als altijd door het toenmalige I.A.P. en het VIOE werd gevoerd. Het gerichte 

thematisch onderzoek naar WOI-resten als opdracht van voormalig minister van Grembergen en 

de uitbreidingen van het industrieterrein te Boezinge liggen hieraan ten grondslag. Men liet zich 

geregeld bijstaan door het ‘No Man’s Land’-team of andere (niet-)professionele organisaties. 

Daarna werden enkel nog sporadisch projecten opgestart met het oog op het WOI-erfgoed of 

werden WOI-sporen aangesneden in het kader van ander, meer regulier, onderzoek of in 

samenwerkingsverband met het ‘In Flanders Fields Museum’ of de ‘Administratie Monumenten 

en Landschappen’. Zoals eerder vermeld heeft het VIOE in 2010 en 2011 op een 22-tal plaatsen 

archeologisch onderzoek uitgevoerd om onder meer de bewaring van ondergrondse structuren uit 

de Eerste Wereldoorlog te waarderen in het kader van het WOI erfgoed onderzoek. We weten 
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niet precies wanneer deze hebben plaatsgevonden, dus hebben we ze in twee verdeeld over de 

twee jaartallen. 

Vanaf 2006 zien we dat Archeo7 een aantal campagnes heeft uitgevoerd waarbij ze resten uit 

WOI hebben aangesneden. Een piekperiode is te zien in 2007. Ook zij zijn 

samenwerkingsverbanden aangegaan met onder meer het ‘Memorial Museum Passchendaele 

1917’. De daling heeft onder meer te maken met het veranderende takenpakket van deze 

intergemeentelijke archeologische dienst. De daling is echter vooral ook gebeurd omdat, zoals het 

geval is bij het onderzoek van de meeste archeologische studiebureaus, het niet het doel is om 

gericht onderzoek te voeren op WOI-relicten en men dus afhankelijk is van het aanbod aan 

percelen die in een bepaald jaar door exploitatie bedreigd zijn. Daarbij komt dat het opvalt dat bij 

10 van de 16 gekende archeologische campagnes waarbij Archeo7 verantwoordelijk is voor het 

onderzoek, er geen verslag voor handen is en er dus ook niet geweten is of er WOI-sporen zijn 

onderzocht.  

Tot slot zien we vanaf 2007 de archeologische studiebureaus verschijnen. Hun aandeel wordt met 

het jaar groter. Dit kadert in de algehele stijging van het onderzoek als gevolg van de 

zogenaamde ‘Malta-archeologie’, waarbij hoe meer terreinen onderzocht worden, hoe groter de 

kans ook wordt dat men sporen uit de Eerste Wereldoorlog gaat aansnijden, zeker als men actief 

is in gebieden waar de sporendensiteit uit deze periode hoog kan zijn.  

 

4.2. De aangetroffen sporen en structuren 

De sporen die bij opgravingen in het grondvlak zichtbaar zijn, bestaan voornamelijk uit 

bomkraters, afvalkuilen en dumps. Daarnaast zijn er ook verschillende structuren zoals 

loopgraven, shelters en (smal)spoorwegbeddingen. Deze structuren zijn een onderdeel van de 

aangetroffen sporen, maar worden apart opgelijst doordat ze moedwillig door de betrokkenen op 

desbetreffende plaatsen zijn aangelegd en uitgebouwd. Op 33 campagnes werden er structuren 

aangesneden.  
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Fig. 23. Lijsten met categorieën die 

we onder WOI-resten, WOI-sporen 

of WOI-structuren verstaan. 

 

Tijdens de 53 campagnes waarbij WOI-sporen zijn aangesneden, worden bomkraters het meest 

aangetroffen. Het gaat om 43 campagnes of 81%. In 43% of 23 van de 53 campagnes werden 

loopgraven ontdekt. Verder gaat het om afvalkuilen en dumps (voornamelijk van munitie en ook 

van ander materiaal), shelters, smalspoorlijnen en bunkers; respectievelijk in 23%, 23%, 19% en 

15% van de campagnes waar sporen uit de Eerste Wereldoorlog werden aangesneden. In mindere 

mate vond men restanten van geschutsopstellingen (3 gevallen of 6%) en dug-outs (2 gevallen of 

4%) terug. Er werd slechts in 1 geval resten van barakken gevonden. Veel zal evenwel afhangen 

van de mate waarin een structuur gemakkelijk bewaard blijft. Een bunker zal bijvoorbeeld langer 

meegaan dan een houten barak. Niet alleen spelen de tafonomische processen hier een rol, ook is 

het van belang wat de buurtbewoners er na de oorlog mee gedaan hebben. Een barak werd 

bijvoorbeeld vaak afgebroken voor het materiaal of omdat het zijn nut bewezen had en uit het 

‘nieuwe’ straatbeeld moest verdwijnen. Hier komen we in het volgende deel nog op terug. In 

negen gevallen of in 17% van de campagnes werden er menselijke resten opgegraven. In de lijst 

worden die aangeduid als geborgen in een “grafcontext”. Het gaat dan om geïsoleerde gevallen, 

kleine massagraven of menselijke resten gevonden in kuilen/bomkraters.  

Tot slot werd er ook een categorie ‘Ander’ opgenomen. Het gaat hier om greppels, kuilen met 

paardenresten en resten van een kroeg die tijdens de Eerste Wereldoorlog vernietigd is en waarbij 

men heel wat mobiele resten heeft gevonden. 

WOI-resten WOI-sporen WOI-structuren

Puinresten Bomkraters Loopgraven

Enkel mobilia Afvalkuilen/dumps Shelters

Bomkraters Loopgraven Smalspoorlijnen

Afvalkuilen/dumps Shelters grafcontexten

Loopgraven Smalspoorlijnen Bunkers

Shelters grafcontexten Geschutsopstelling

Smalspoorlijnen Bunkers Dug-outs

grafcontexten Geschutsopstelling Barakken

Bunkers Dug-outs Ander

Geschutsopstelling Barakken

Dug-outs Ander

Barakken

Ander
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Fig. 24. 

Staafdiagram 

met de 

categorieën 

sporen en 

structuren die 

aangetroffen 

werden tijdens 

archeologisch 

onderzoek  

 

De categorieën van structuren die aangesneden werden, lijken grotendeels deze te zijn die 

doorgaans binnen, of althans dichtbij, de frontstreek voorkomen. Structuren als smalspoorlijnen, 

geschutsopstellingen en barakken, die zich net achter de frontstreek bevinden of tot het hinterland 

behoren, werden veel minder aangetroffen. Het is echter zo dat laatstgenoemde structuren minder 

goed bewaard blijven. Hun impact op de bodem is kleiner dan pakweg een loopgraaf.  

 

4.3. Sporen en structuren daterend uit de Eerste Wereldoorlog 

gezien als verstoring? 

Van de 53 campagnes in het studiegebied waarbij sporen uit de Eerste Wereldoorlog 

geregistreerd werden, zijn er 17 waarbij men kan spreken van gericht thematisch onderzoek naar 

WOI-resten. De sporen en structuren tijdens deze onderzoeken werden ten gronde onderzocht. 

Enige nuance moet voorzien worden bij het onderzoek naar bomkraters. Van de 17 onderzoeken 

zijn er maar vier waarbij men de bevindingen m.b.t. granaattrechters in het verslag opneemt. Dit 

laag cijfer kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste is het zo dat men zich tijdens een aantal 

onderzoeken toelegt op een welbepaalde structuur. Bij het specifiek onderzoek van bunkers of 

een deep-dug-out is de kans eerder gering dat men ook bomkraters zal aantreffen. Een bunker kan 

eventueel nog sporen van beschietingen tonen. Een deep dug-out die zich meters onder de grond 
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bevindt, kan eventueel indirect last hebben van beschietingen. Ten tweede is het mogelijk dat ze 

in het grondvlak niet zichtbaar waren. Ten derde kan het zijn dat men zich toespitste op de studie 

van de structuren zelf en dat de bomkraters als bijkomstig of niet relevant werden beschouwd. 

Tot slot is het zo dat de verslagen van deze 17 campagnes soms beperkt zijn tot één pagina en 

bijgevolg summier te noemen zijn. Sporenlijsten werden bijvoorbeeld zelden of nooit opgenomen 

in het rapport. We hebben gezien dat de specifieke studie naar WOI-resten vooral bestaat uit 

wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd door het I.A.P./VIOE tussen 2002 en 2005-

2006. De verslagen bestaan dus doorgaans uit interne rapporten waarbij men vooral aandacht 

schonk aan de bestudeerde structuren. Ons inziens gaat men er bijvoorbeeld van uit dat als er 

specifiek onderzoek wordt verricht op WOI-sites, men in feite altijd te maken heeft met niet-

ontplofte munitie, waardoor dit niet het verslag haalt.   

 

De vraag stelt zich echter op welke manier men bij de 36 andere archeologische studies met 

ingreep in de bodem is omgegaan met deze recente sporen en structuren. Deze 36 campagnes zijn 

alle archeologische onderzoeken waarbij men deze relicten op één of andere manier in het rapport 

heeft opgenomen. Dit zegt op zich niets over de manier hoe deze vondsten aanzien werden en hoe 

deze al dan niet bestudeerd werden. Daarom willen we voor dit onderzoek gebruik maken van het 

begrip ‘verstoring’. Deze term kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Enerzijds wijst 

verstoring op het feit dat een recenter spoor een ouder spoor snijdt en dus het oudere verstoort. 

Doordat jonge sporen als deze uit de 20
ste

 eeuw zo goed als altijd oudere aanwezige sporen 

snijden, kan men stellen dat deze recente sporen en structuren telkens de sporen en structuren van 

alle andere periodes verstoren. Men kan anderzijds de term ook op een negatieve manier 

interpreteren door te gaan stellen dat een recent spoor zoals uit de Eerste Wereldoorlog de 

structuren uit oudere periodes vernietigt. Deze interpretatie van de term ‘verstoring’ wordt door 

de meeste onderzoekers heel vaak gebruikt. Verkleuringen in het vlak worden bijgevolg niet 

ingetekend of gearceerd in het grondplan aangeduid.  

Bij de 36 campagnes zien we dat alle WOI-structuren die op de site aanwezig zijn onderzocht 

worden als die aangetroffen worden. Dit is wederom even anders bij sporen zoals bomkraters. Bij 

3 van de 36 onderzoeken worden deze resten expliciet aangeduid als verstoring in de negatieve 

zin, dus als vernietiger van de andere, oudere sporen. Het gaat in de 3 gevallen telkens om 
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bomkraters. Bij dit cijfer willen we evenwel een kanttekening plaatsen. De 36 onderzoeken 

hebben betrekking op deze campagnes waar men de sporen geregistreerd heeft in die zin dat men 

ze in het verslag vermelden. Er zijn ongetwijfeld andere onderzoeken waar deze sporen 

aangesneden zijn, maar die niet als dusdanig herkend worden of waaraan geen enkele aandacht 

wordt besteed, waardoor daarvan ook geen letter in het verslag is gekomen. Hoeveel gevallen er 

zo zijn, is moeilijk te achterhalen zuiver op basis van de verslagen. In het volgende deel komen 

we daarop terug. 

 

Ook de manier waarop men WOI-sporen als verstoring ziet, kent nuance. Het is niet omdat men 

deze sporen niet als verstoring ziet, men er vanuit moet gaan dat ze in het onderzoek dezelfde 

prioriteit of hetzelfde belang hebben gehad als alle andere eventueel aanwezige sporen en 

structuren.  

Zoals gezegd werden structuren, als die als dusdanig herkend en geregistreerd worden, zo goed 

als altijd ten gronde onderzocht. Het gaat om smalspoorlijnen, geschutsopstellingen, 

grafcontexten, loopgraven, shelters en bunkers, maar ook om afvalkuilen. Zoals hierboven 

vermeld, stelt zich een groter probleem bij de bomkraters. Het is in de verslaggeving duidelijk dat 

niet alle bomkraters via de geijkte archeologische methodieken onderzocht worden. Als we alle 

studies bekijken die op zich geen WOI-onderzoek zijn, dan zien we een verschil, of het nu gaat 

om vooronderzoek of niet, betreffende de manier hoe bomkraters benaderd worden. In feite ligt 

de reden voor dit verschil voor de hand. Tijdens een vooronderzoek wil men doorgaans 

achterhalen wat het archeologisch potentieel is van de site om vervolgens eventueel over te gaan 

op een volledig of gedeeltelijk vlakdekkend onderzoek. Men wil dus gewoon weten wat er zoal te 

vinden is in de bodem en bepalen of hetgeen er te vinden is een vervolgonderzoek noodzaakt. 

Een vervolgonderzoek gaat uit van welbepaalde onderzoeksvragen of doelstellingen die vaak 

uitgaan vanuit de bevindingen van het vooronderzoek. Daarnaast zijn er geplande opgravingen 

waarbij niet meteen een vooronderzoek aan vooraf is gegaan. Het gaat dan om wetenschappelijke 

onderzoeken met een welbepaalde onderzoeksvraag of om noodonderzoek.  
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Fig. 25. Grafiek 

met campagnes die 

een vooronderzoek 

waren  waarbij 

bomkraters 

aangesneden 

werden  

 

Van de 36 campagnes zijn er 23 die een vooronderzoek waren en waar bomkraters geregistreerd 

staan in het verslag. Wat betreft de manier van registreren hebben we de volgende opdeling 

gemaakt: 

 Verstoring: dit wijst op het weergeven van het spoor als een recente verstoring waarbij 

geen verder onderzoek werd uitgevoerd; 

 Vermeld/niet onderzocht: hier gaat het om bomkraters die als dusdanig herkend geweest 

en eventueel geteld zijn, maar waarmee verder niets gedaan werd; 

 In vlak onderzocht: de sporen die als bomkraters geregistreerd werden, werden niet 

gecoupeerd, maar wel gewoon horizontaal in het vlak bestudeerd en opgetekend; 

 Steekproef: hier heeft men ervoor gekozen om naast het onderzoeken van bomkraters in 

het grondvlak, ook enkele te gaan couperen als steekproef; 

 Allen onderzocht: dit wil zeggen dat men alle aanwezige bomkraters niet alleen in het 

grondvlak, maar ook in de diepte heeft onderzocht; 

 Uitgebreid: hier willen we wijzen op onderzoek waarbij elke bomkrater uitgebreid 

werden onderzocht.  

Het valt op dat bij deze campagnes er geen enkele is waarbij men bomkraters zuiver als 

verstoring in negatieve zin aanziet. De bomkraters bij vooronderzoek worden hoofdzakelijk 
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gewoon in het grondvlak bestudeerd. Men tekent ze in, beschrijft de vulling en de eventuele 

vondsten die aan het oppervlak tevoorschijn komen, en men verwerkt deze gegevens in het 

rapport. Er zijn wel sites waar men ze niet onderzoekt. In 7 gevallen heeft men ze hooguit 

gewoon geteld. In sommige gevallen maakt men dan een eenvoudige rekensom waarbij men op 

basis van het aantal gevonden bomkraters die aanwezig zijn in de proefsleuven en kijkvensters, 

een extrapolatie maakt voor heel het onderzoeksterrein. In één enkel geval werd een bomkrater 

als steekproef onderzocht.  

Deze cijfers wijzen in feite niet altijd direct op de manier waarop men naar deze sporen kijkt 

binnen het onderzoek. Het gebeurt vaak dat niet alleen bomkraters, maar zelfs alle sporen 

gewoon in het vlak worden bestudeerd. Het is wel zo dat er een aantal sites zijn waarbij men het 

belang er niet van inziet om meer tijd te investeren in diepgaand onderzoek naar deze sporen 

doordat men van mening is dat de informatiewaarde ervan te beperkt is. Dit is in feite het geval 

bij de zeven campagnes waar men deze sporen niet heeft onderzocht. Men gaat ze in het verslag 

vermelden, maar niet verder onderzoeken. Het valt wel op dat in twee gevallen de moeite toch 

werd genomen om deze sporen uitgebreid te onderzoeken tijdens het vooronderzoek.  

 

Fig. 26. Grafiek met 

campagnes die geen 

vooronderzoek 

waren  waarbij 

bomkraters 

aangesneden 

werden. 
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Als we kijken naar de campagnes die geen vooronderzoek zijn en waarbij men bomkraters heeft 

blootgelegd, zien we wel dat er een aantal zijn die de bomkraters als verstoring gezien. Het gaat 

hier veelal om wetenschappelijk archeologisch onderzoek naar structuren van een andere periode 

dan de Eerste Wereldoorlog, waarbij men dus bomkraters expliciet ziet als verstoring. Het ligt 

voor de hand dat bomkraters het gevolg zijn van de wil om te vernietigen. In de literatuurstudie 

hebben we aangetoond dat beschietingen niet alleen als doel hadden om zoveel mogelijk soldaten 

te doden en vijandelijke bouwwerken te vernietigen, maar ook dat zij desastreuze gevolgen 

hadden voor de archeologie op die plaats. Verder zien we dat er tijdens opgravingen nog 

bomkraters gewoon in het vlak worden onderzocht. Er zijn toch meer onderzoeken waarbij deze 

sporen daadwerkelijk allen worden gecoupeerd en wederom in twee gevallen uitgebreid worden 

onderzocht. Het valt op dat tijdens archeologisch onderzoek waarbij bomkraters uitgebreid 

onderzocht werden, het steevast telkens om hetzelfde archeologische bedrijf gaat, namelijk 

Monument Vandekerckhove nv. Op initiatief van één van de werknemers worden bomkraters 

soms zelfs op een originele manier gelezen. Er dient wel gezegd te worden dat tijdens sommige 

campagnes maar enkele bomkraters gevonden zijn. Het is in dit geval eenvoudiger om alle 

granaattrechters volledig te gaan bestuderen. Als men voor de opdracht staat om honderden van 

dergelijke sporen te gaan onderzoeken via de geldende archeologische methodieken, dan vraagt 

dit veel tijd, wat in de sector een kostbaar goed is. Men gaat dan doorgaans over op het 

onderzoeken van deze sporen in het grondvlak of men gaat ze gewoon tellen.  

Het is niet gemakkelijk om een evolutie te schetsen over de manier waarop onderzoekers 

doorheen die tien jaar kijken naar granaattrechters. Daarvoor zijn er te weinig gegevens voor 

handen.   

 

Wat men in bomkraters kan vinden kan heel afwisselend zijn. Globaal kunnen er drie categorieën 

onderscheiden worden, namelijk ‘menselijke resten’, ‘afval/dump’ en ‘niet ontplofte munitie’.  
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Fig. 27. Grafiek met 

vondsten per categorie 

die tijdens de 

verschillende 

archeologische 

campagnes in 

bomkraters gedaan 

werden. 

 

Tijdens elk archeologisch onderzoek, dat geen specifiek WOI-archeologie is, maar waarbij WOI-

sporen zijn aangesneden, vindt men zo goed als in iedere bomkrater resten terug van 

geëxplodeerde bommen. Dat gaat van stukken metaal tot drijfbanden. Zoals we in de 

literatuurstudie gezien hebben, is het zo dat heel wat bommen ook niet ontploft zijn geweest. Bij 

de meeste archeologische opgravingen komt men blindgangers tegen, die dan met de nodige 

voorzichtigheid behandeld dienen te worden. Hier komen we later nog op terug. Deze resten 

kunnen ons zeggen dat er in een bepaald onderzoeksgebied heel wat beschietingen zijn geweest. 

Het is zo dat er uit deze zaken tijdens bepaalde campagnes nog meer informatie gehaald werden. 

Zo kon er op basis van de gevonden granaten bepaald worden door welke partij die afgeschoten 

geweest zijn, om welk kaliber het gaat en dergelijke meer. Daarnaast kan men bepalen aan de 

vorm van de bomkrater van waar men de granaten heeft afgeschoten. Een mooi voorbeeld van de 

extra informatie die men uit deze granaattrechters kan halen is een onderzoek uitgevoerd door het 

bedrijf Monument Vandekerckhove nv. Op basis van de gevonden resten in de granaattrechter en 

de configuratie van gelijkaardige bomkraters in het vlak kon men achterhalen hoe een 

zogenaamde vuurwals of artilleriebarrage werd uitgevoerd en kon men daarnaast bepalen hoeveel 

kanonnen er aan het bombardement hebben deelgenomen, waar ze ongeveer moeten gestaan 

hebben en hoe ver ze uit elkaar stonden.  
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Fig. 28. Grondplan met aanduiding van lijn met vondsten van bepaalde kaliber granaten en 

vermoedelijke richting van waaruit de bommen werden afgeschoten (Bron: Bracke M., Acke B., 

2011. Archeologische prospectie Wienerberger Zonnebeke (prov. West-Vlaanderen). 

Basisrapport - september 2011, Monument Vandekerckhove nv Rapport 2011/17.) 

Heel wat bomkraters kregen een secundaire functie als afvalkuil of plaats waar men overtollig 

materiaal, veelal munitie, in kwijt kon. Vooral na de oorlog werden bij nivelleringswerken de 

putten in het terrein opgevuld met alles wat men errond aantrof en kwijt wilde. In een tiental 

gevallen werden bomkraters gevonden die vol zaten met puin. Het kon ook zijn dat in bepaalde 

gevallen objecten niet na de oorlog, maar tijdens de oorlog in de granaattrechter zijn terecht 

gekomen. Het gebeurde dat soldaten bomtrechters gebruikten als verdedigingspost of 

schuilplaats, eventueel ter consolidatie bij offensieven, waarbij in bepaalde gevallen materiaal 

werd achtergelaten. Het is evenwel vaak moeilijk uit te maken of dit het geval is. Soms kan men 

op basis van bepaalde vondstcategorieën of de assemblage gaan vaststellen dat het daadwerkelijk 
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bezet is geweest tijdens de oorlog. Tijdens de Derde Slag om Ieper is uit historische bronnen 

gebleken dat men minder ging investeren in continue loopgraafsystemen, dan wel in het 

optrekken van verdedigingspunten in de vorm van bunkers. Het gebruik van een vuurwals voor 

de optrekkende troepen was immers de enige tactiek dat op dit moment de beste garantie bood 

voor een doorbraak, waarbij men de eigen troepen zo veel mogelijk de kans bood om heelhuids 

aan de vijandelijke stellingen te geraken. De bedoeling is om met één of meerdere batterijen 

geschut een vuurlijn aan te leggen die na verloop van tijd enkele meter opgeschoven werd. Het 

doel is om de prikkeldraadversperring te vernietigen, de vijandelijke troepen te destabiliseren en 

eventuele verdedigingsposities te vernietigen. Deze vuurwals werd dan gevolgd door de 

oprukkende eenheden. Als anticipatie zorgde men voor schuilplaatsen waar de verdedigers de 

vuurwals konden doorstaan. Veelal waren dat betonnen bunkers. Als de artilleriebarrage dan 

gepasseerd was dienden de troepen uit hun schuilplaatsen te komen en zich in de gevormde 

granaattrechters op te stellen om de positie te verdedigen.  

 

Een derde categorie zijn menselijke resten. Uit de literatuurstudie blijkt dat stoffelijke 

overschotten op verschillende manieren terecht kunnen komen in een granaattrechter. Het 

gebeurde bijvoorbeeld tijdens de Derde Slag om Ieper meermaals, dat een soldaat in zo’n 

granaattrechter verdronk of dat een granaat recht op de plaats terecht kwam daar waar de militair 

zich op dat moment bevond. Bomkraters werden ook als opzettelijke bijzetting van stoffelijke 

resten gebruikt. Wat dit laatste betreft wilde men, onder meer om hygiënische redenen of om de 

moraal van de overlevenden niet te veel te ondermijnen, de doden zo snel mogelijk onderbrengen 

in een graf. Bomkraters zijn dan uitgelezen plaatsen om te hergebruiken als graf, daar men geen 

andere kuilen diende te graven. Tijdens de campagnes die geen thematisch WOI-onderzoek zijn, 

zijn er vier plaatsen bekend waar men menselijke resten in granaattrechters heeft gevonden. Ook 

tijdens één campagne waarbij men WOI-resten als doel had, werd in een bomkrater stoffelijke 

overschotten van mensen gevonden. Op dezelfde manier werden er ook in enkele gevallen 

paarden ter aarde besteld. 

Het is dus duidelijk dat bomkraters meer geheimen kunnen prijs geven dan gedacht. Het is echter 

zo dat het voormalige slagveld op sommige plaatsen een hoge densiteit aan dergelijke sporen 

kent. De vraag blijft hoe men de minder interessante van de interessantere kan onderscheiden. 
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Volgens de bevindingen op een site te Geluveld waarbij men geofysische prospectiemethoden 

heeft gebruikt, kan men toch, mits het nodige onderzoek, tot een methodiek komen om de 

interessante sporen te gaan uitselecteren. In Frankrijk worden bomkraters, samen met andere 

structuren uit de Eerste Wereldoorlog, bij een vooronderzoek doorgaans geregistreerd. Als er 

volgens de leidende archeoloog gedacht wordt dat bepaalde sporen interessant zijn, worden ze 

onderworpen aan een diepgaande studie. Het is dus zo dat de opname van onder meer bomkraters 

binnen de doelstelling van een archeologisch onderzoek in Frankrijk nog steeds afhankelijk is van 

de ervaring van de archeoloog op het terrein
29

. Een meer systematische manier van aanpak is er 

niet.   

 

4.4. Archeologisch vooronderzoek 

Bij 53 campagnes werden sporen gevonden die dateren uit de Eerste Wereldoorlog. Daarvan 

werden 27 onderzoeken uitgevoerd in het kader van een vooronderzoek. De vraag stelt zich in 

welke mate men op basis van WOI-sporen en/of structuren een vervolgonderzoek gelast. We 

baseren ons daarvoor op de aanbevelingen die in de verslagen vermeld staan.  

Hoewel archeologische structuren uit de Eerste Wereldoorlog allen in meer of mindere mate 

onderzocht zijn als ze aangetroffen werden, is het zo dat ze niet altijd aanleiding geven tot het 

adviseren van een vervolgonderzoek. We willen nog vermelden dat geen enkel vooronderzoek 

liep in het kader van een onderzoek waarbij men zich specifiek concentreerde op WOI-resten.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Persoonlijke communicatie Y. Desfossés. 
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Fig. 29. Taartdiagram met de 

procentuele hoeveelheid 

positieve en negatieve adviezen 

voor vervolgonderzoek bij het 

aantreffen van WOI-structuren 

(n: 12)  

 

In 12 campagnes waarbij het ging om een vooronderzoek, werden structuren uit de Eerste 

Wereldoorlog aangesneden. Structuren boden in 5 van de twaalf gevallen (mede) de aanleiding 

tot het advies tot vervolgonderzoek. In 7 gevallen werd er geen vervolgonderzoek aanbevolen.  

 

Fig. 30. Grafiek met 

categorieën van 

WOI-structuren die 

niet tot een positief 

advies tot 

vervolgonderzoek 

hebben geleid.  

 

In de meeste gevallen is het zo dat, als er op basis van de aangetroffen WOI-structuren een 

negatief advies wordt gegeven tot vervolgonderzoek, het gaat om smalspoorlijnen. Deze lijnen 
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zijn niet altijd even gemakkelijk te herkennen en hun tracé is vaak gekend via bijvoorbeeld de 

historische luchtfotografie. Een onderzoek van deze structuren heeft volgens de onderzoekers 

geen meerwaarde. Het valt anderzijds wel op dat smalspoorlijnen niet altijd op dezelfde manier 

werden aangelegd. De ene keer gebruikte men zand als bedding, een andere keer gemalen 

leistenen. Frappant is ook dat het vinden van loopgraven niet altijd doorslaggevend is voor een 

vervolgonderzoek. Het gaat in de twee gevallen weliswaar telkens om slecht bewaarde 

loopgraven waarbij er niet veel vondsten werden gedaan. Wat betreft de enkele keer dat men op 

basis van het vinden van menselijke resten geen vervolgonderzoek aanbeveelt, gaat het om een 

geïsoleerd geval waarbij men in een granaattrechter het stoffelijke overschot heeft aangetroffen.  

 

Fig.31. 

Taartdiagram met 

de procentuele 

hoeveelheid  

negatieve adviezen 

voor 

vervolgonderzoek 

bij het aantreffen 

van WOI-sporen (n: 

15) 

 

Bij het vinden van enkel granaattrechters of in mindere mate afvalkuilen tijdens een 

vooronderzoek, wordt nooit een vervolgonderzoek geadviseerd. Men wil de bouwheer immers 

niet laten betalen voor het onderzoek enkel op bomkraters, waarbij men zelf vaak de meerwaarde 

van de uitgebreide studie van deze sporen niet inziet. 

Globaal gezien gaat men in drie vierde van de gevallen de WOI-sporen niet laten doorwegen om 

een positief advies inzake vervolgonderzoek te verlenen. In hoge mate komt dit doordat op vele 

plaatsen bomkraters aangetroffen worden en dit nooit de reden vormt tot positief advies. De 
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structuren die wel aanleiding geven tot een vervolgonderzoek bestaan doorgaans uit (goed 

bewaarde) loopgraven, shelters en bunkers.  

Bij vervolgopgravingen waarbij men tijdens het vooronderzoek WOI-sporen heeft aangetroffen, 

maar waarbij men niet het advies heeft gegeven tot verder onderzoek op basis van de 

aangesneden WOI-resten, heeft men tijdens de opgraving in twee van de drie gevallen toch 

uitgebreid aandacht geschonken aan de aanwezige WOI-structuren die zich in het studiegebied 

bevonden. Het is niet mogelijk om een evolutie in de tijd te schetsen wat betreft het aantal 

positieve of negatieve adviezen omtrent vervolgonderzoek met betrekking tot WOI-structuren 

doordat er te weinig gegevens voor handen zijn. Wat we wel kunnen uitmaken is dat in de 5 

gevallen waarbij men vervolgonderzoek gelaste er 1 was in 2008 en 4 in 2011.  

 

4.5. Historisch vooronderzoek, gebruikte bronnen en 

methodologie 

Ieder archeologisch onderzoek wordt doorgaans voorafgegaan door een desktopanalyse van het te 

onderzoeken gebied en de resultaten worden achteraf aan diezelfde voorstudie getoetst. Op basis 

van vooral historische bronnen als archieven, kaarten, enz. alsook op basis van de gegevens 

omtrent wat er zoal reeds werd gevonden in de omgeving, wordt getracht te achterhalen wat er bij 

het archeologisch onderzoek te wachten staat. Daarnaast wil men kijken in hoeverre de structuren 

die men verwacht aan te snijden in de bodem bewaard zijn. De vraag stelt zich hoe men zich 

voorbereidt op plaatsen waar de kans reëel is dat men resten uit de Eerste Wereldoorlog kan 

aansnijden.  

Om een zicht te krijgen van de mate waarin men in het historisch vooronderzoek en de 

interpretatie rekening houdt met bronnen die dateren uit de Eerste Wereldoorlog, onderscheiden 

we vier categorieën. 

 Geen: hierbij gaat het om campagnes waar geen historisch vooronderzoek gedaan werd 

ten behoeven van WOI-resten die zich mogelijks in het gebied zouden kunnen bevinden. 

Er wordt hooguit een luchtfoto uit de Eerste Wereldoorlog gebruikt om gewoon aan te 

tonen hoe het er toen heeft uitgezien; 
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 Beperkt: in deze campagnes wordt minimaal aandacht besteed vaan WOI in het 

vooronderzoek. Men laat zich informeren door buurtbewoners of men baseert zich op 1 

bron of maximum 2 bronnen; 

 Uitgebreid: een uitgebreid historisch vooronderzoek bestaat uit een analyse van minstens 

2 bronnen met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog; 

 Externe dienst: sommige campagnes worden voorafgegaan door een studie van 

historische bronnen die is uitbesteed aan een andere organisatie of bedrijf. Doorgaans zijn 

deze studies heel uitgebreid en weet men als archeoloog op basis van de resultaten goed 

wat er eventueel kan gevonden worden. 

 

Als we het globale beeld nemen, namelijk alle 183 campagnes in het onderzoeksgebied, dan zien 

we dat in iedere gemeente, die gemiddeld maximum tien kilometer van het front verwijderd ligt, 

er in drie vierde van de campagnes beperkt of nooit bronnen met betrekking tot de Eerste 

Wereldoorlog werden geconsulteerd.  

 

Fig. 32. Taartdiagram die 

vermeldt in welke mate WOI-

bronnen worden gebruikt voor 

alle archeologische campagnes 

in het onderzoeksgebied (n: 

183).  

 

Bij het specifieke WOI-onderzoek kan men stellen dat men zich uitgebreid beroept op meerdere 

historische bronnen om te weten te komen wat er zoal aangesneden kan worden. Het is zelfs zo 
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dat men, als men zicht wil krijgen op de bewaringsgraad van de structuren, wat het doel was van 

bijvoorbeeld het A19-project, men zich op deze bronnen moet baseren om te weten waar men 

moet zoeken. In één geval waarbij men vermoedde dat men enkel sporen uit de Eerste 

Wereldoorlog ging aansnijden, was er sprake van beperkt historisch vooronderzoek, met name bij 

een noodopgraving, waarbij men geen tijd had om zich volledig voor te bereiden. Wat de 

interpretatie van de gevonden structuren betreft heeft men zich dan wel op een beperkt aantal 

bronnen gebaseerd. 

 

Fig. 33. Taartdiagram met de 

procentuele verdeling van het 

gebruik van historische WOI- 

bronnen bij campagnes, zonder het 

thematisch WOI-onderzoek, waar 

men WOI-resten heeft terug 

gevonden (n: 41) 

 

Alle andere onderzoek, waarbij men WOI-resten heeft aangesneden, ook op plaatsen waar er niet 

meteen sporen in het vlak werden aangetroffen (41 gevallen), valt het op dat in iets minder dan de 

helft van de gevallen er geen WOI-bronnen werden gebruikt. Het maakt de grootste groep uit. 

Tijdens 1/5 van de campagnes werd er beperkt historisch onderzoek uitgevoerd. Het uitgebreide 

onderzoek en onderzoek gevoerd door externe diensten, maar dat geen specifiek WOI-Onderzoek 

is, maakt nogmaals telkens 1/5 uit van alle campagnes waar WOI-resten gevonden zijn. Voor alle 

campagnes waar archeologische WOI-resten en sporen daadwerkelijk werden aangesneden en die 

geen specifiek wereldoorlogonderzoek zijn, wordt in feite in 2/3 van de gevallen niet of beperkt 

beroep gedaan op WOI-bronnen.  
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Fig. 34. Evolutie 

van het gebruik van 

historische WOI-

bronnen bij 

campagnes, zonder 

het thematische 

WOI-onderzoek, 

waarbij men sporen 

uit de Eerste 

Wereldoorlog heeft 

aangesneden. 

 

Als we kijken naar de evolutie in het gebruik van dergelijke bronnen, dan zien we toch een 

stijging van het aantal campagnes waarbij men ofwel uitgebreid aandacht besteedt aan het 

historisch vooronderzoek, ofwel beroep doet op externe diensten. Deze organisaties zijn ‘alfa-

erfgoedprojecten’, ‘Bom-be’ en in de aanloop van enkele archeologische onderzoeken werd een 

historisch vooronderzoek gedaan door dr. Birger Stichelbaut. Het is wel opvallend dat er nog 

zoveel campagnes zijn waarbij men zich niet of beperkt inwerkt in de zaken aangaande de Eerste 

Wereldoorlog. Het moet wel gezegd worden dat bij deze onderzoeken de historische voorstudie 

vaak voor alle perioden beperkt is. Daarnaast gaat het bijna telkens om vooronderzoek waarbij 

men bijna per definitie deductief te werk gaat.   
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Fig. 35. Boxplot-diagram 

met de afstand tot het 

dichtstbijzijnde front wat 

betreft het gebruik van 

historische WOI-

bronnen. 

 

We kunnen ons ook de vraag stellen vanaf wanneer of waar men effectief historische bronnen  

m.b.t. de Eerste Wereldoorlog gaat gebruiken. Hiervoor hebben we via de tool ‘Generate Near 

Table’ uit ArcGis de afstand bepaald tussen de plaatsen waar de campagnes hebben 

plaatsgevonden en het dichtstbijzijnde front.  

Het ligt voor de hand dat hoe verder men van het front verwijderd is, hoe minder men gebruik 

maakt van historische bronnen. Hier moet ook wel een kanttekening geplaatst worden. We zien 

dat er vooral tot een kilometer verwijderd van de toenmalig gestabiliseerde fronten intensief 

gebruik gemaakt wordt van historische bronnen. Tot ongeveer 7 km worden deze bronnen nog 

gebruikt. Daarna doet men dit nog occasioneel. De bronnen worden niet meer geconsulteerd 

vooral vanaf 6 kilometer van het front verwijderd. Het valt ook op dat er bij bepaalde 

archeologische campagnes toch niet voor gekozen wordt om historische bronnen te raadplegen 

tot tegen het front.  
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Fig. 36. Grafiek met de 

soorten bronnen gebruikt bij 

een voorstudie. 

 

Welke zijn dan de bronnen die doorgaans gebruikt worden? Als we kijken naar alle 

archeologische campagnes, een 35-tal, waar men op zijn minst beperkt gebruik maakt van 

bronnen die helpen bij het voorspellen of identificeren van aanwezige structuren, dan zien we dat 

men zich grotendeels beroept op loopgravenkaarten en/of historische luchtfoto’s. In 27 

campagnes werden er loopgravenkaarten gebruikt en in 26 luchtfoto’s. Soms worden 

bijvoorbeeld enkel loopgravenkaarten of enkel luchtfoto’s gebruikt, maar het gebeurt vaak dat 

men zich gaat baseren op beide. In 8 gevallen werden loopgravenkaarten opgenomen in een GIS-

omgeving. Dit wil zeggen dat men de loopgravenkaart gaat georefereren en projecteren bovenop 

een moderne topografische kaart of orthofoto. Men kan dan de locatie van de archeologische 

structuren op de loopgravenkaart overbrengen op een moderne kaart en dit als leidraad gebruiken. 

Dit doet men ook met luchtfoto’s en bijna twee maal zoveel als bij loopgravenkaarten. In 15 

gevallen werden luchtfoto’s gegeorectificeerd en ondergebracht in een GIS. Zoals we in de 

literatuurstudie hebben aangetoond, is het zo dat de informatie op luchtfoto’s betrouwbaarder is, 

omdat luchtfoto’s tonen hoe een terrein er daadwerkelijk heeft bijgelegen, terwijl 

loopgravenkaarten de weerslag zijn van de interpretatie van een individu die zich onder meer op 

luchtfoto’s gaat baseren, maar ook op inlichtingen van krijgsgevangenen, grondpersoneel, enz. 

Het verwerken van loopgravenkaarten en vooral van luchtfoto’s is in feite iets dat zich 
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voornamelijk begint te manifesteren vanaf 2008. Het is zo dat onder meer het grotere 

gebruiksgemak van de GIS-software daar voor iets tussen zit. Het kadert eveneens in de 

verruiming van het beeld in die zin dat men vanuit een niveau hoger naar de site gaat kijken.  

In mindere mate werden geschreven historische bronnen gebruikt. Het gaat dan om 

egodocumenten, regimentsdagboeken, contemporaine getuigenissen, enz. In 6 gevallen deed men 

beroep op de ervaringen van buurtbewoners of eigenaars van de percelen waarop het 

archeologisch onderzoek werd uitgevoerd. Zij weten doorgaans waar materiaal aan het licht is 

gekomen, wat er in de voorbije jaren met het desbetreffende studiegebied is gebeurd, enz. Ook 

deze informatie kan belangrijk zijn.  

 

Het valt op dat er maar in 8 gevallen geofysische prospectietechnieken worden gebruikt in het 

kader het onderzoek naar WOI-resten of op plaatsen waar WOI-resten werden aangetroffen. In 7 

gevallen is dat effectief in het kader van WOI-onderzoek waarbij het bestuderen van relicten uit 

de Eerste Wereldoorlog het doel was. Het ging doorgaans om GPR (Ground Penetrating Radar), 

elektromagnetische inductie of elektrische weerstandsmeting. Hoewel men telkens veel lof had 

over deze technieken, is het duidelijk dat ze nog niet vaak gebruikt worden. Wat wel meer 

gebruikt wordt is de metaaldetector. Het is een toestel waarmee men mits enige ervaring toch 

heel gemakkelijk kan werken. De relatief lage kostprijs werkt eveneens laagdrempelig wat betreft 

het gebruik. Men dient hier evenwel een vergunning voor hebben. Opmerkingen over het gebruik 

van dit toestel in de verslagen zijn schaars. Het enige wat doorgaans met dit toestel kan bepaald 

worden is dat de signalen wijzen op de aanwezigheid van metaal. Welk voorwerp het is en hoe 

groot het is, zijn zaken die niet eenvoudig te achterhalen zijn met dit toestel.  

 

Wat de methodologie op het terrein betreft, meent Desfossés dat een vlakdekkende opgraving 

uiteindelijk de beste methode is om WOI-structuren te gaan analyseren en te bestuderen. Het gaat 

vaak om mooi afgelijnde verkleuringen in de bodem die gemakkelijk over het hoofd kunnen 

gezien worden. Ook het onderlinge verband tussen de verschillende sporen kan duidelijk worden 

met deze methodiek. Het is echter zo dat men vaak proefsleuven gebruikt en vooral dan bij 

vooronderzoek. Via deze methode kan men op basis van het openleggen van 13 tot 15% van het 
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terrein een beeld krijgen op wat er zich in de bodem bevindt. Doorgaans trekt men de 

proefsleuven evenwijdig met de aangrenzende straat of met de perceelgrenzen van het 

desbetreffende onderzoeksterrein. Toch is dit niet zo’n evidente methode als men te maken heeft 

met sporen en structuren uit de Eerste Wereldoorlog. Als bijvoorbeeld de proefsleuven gelegd 

worden evenwijdig met lineaire structuren als loopgraven of smalspoorlijnen, dan is de kans reëel 

dat de structuren tussen de proefsleuven terecht komen en dus niet gedetecteerd worden. Op basis 

van de hierboven beschreven bronnen kunnen proefsleuven op die manier aangelegd worden, dat 

ze de te verwachten lineaire structuren haaks of schuin aansnijden. De vraag stelt zich dan in 

hoeveel gevallen men de ligging van de proefsleuven gaat aanpassen aan de oriëntatie van 

dergelijke lineaire structuren.  

Om daar zicht op te krijgen willen we kijken naar alle campagnes waar proefsleuven als methode 

gebruikt worden. Het gaat om 101 archeologische campagnes. In 12 gevallen werd er in mindere 

of meerdere mate op basis van historisch vooronderzoek met betrekking tot WOI rekening 

gehouden met de eventuele aan te snijden loopgraven of andere structuren uit de Eerste 

Wereldoorlog. Daarnaast waren er in 1 geval op basis van het historisch vooronderzoek geen 

WOI-structuren te verwachten en werd de oriëntatie van de proefsleuven dus niet aangepast, en in 

een ander geval wilde men rekening houden met mogelijke WOI-structuren, maar diende men het 

tracé te volgen van de weg die men wilde aanleggen. In feite werd er slechts tijdens 12% van alle 

voorstudies die plaats vonden in ons onderzoeksgebied, rekening gehouden met eventueel bloot 

te leggen structuren uit de Eerste Wereldoorlog.  
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Fig. 37. Grafiek met 

de evolutie van de 

mate waarin men de 

ligging van de 

proefsleuven gaat 

afstemmen op de te 

verwachten WOI-

sporen en –structuren. 

 

Als men in het kader van archeologisch onderzoek proefsleuven als methodiek gebruikt, en 

waarbij men rekening houdt met de te verwachten WOI-sporen, dan is dit tot en met 2005 telkens 

in het kader van specifiek WOI-onderzoek. Vanaf 2008 zien we dat er in het kader van een aantal 

vooronderzoeken (m.n. evaluerend archeologisch onderzoek) de ligging van de proefsleuven 

werden aangepast aan de te verwachten structuren. Deze onderzoeken werden telkens uitgevoerd 

door de commerciële archeologie.  

 

 

 

 

 

 

 



 113 

 

Fig. 38. Grafiek met de 

procentuele verdeling van 

de mate waarin men de 

proefsleuven afstemt op 

WOI-sporen of –

structuren. 

 

Als we het aantal campagnes waarbij men rekening houdt met WOI afzet tegen de rest van alle 

onderzoeken waar proefsleuven getrokken zijn, toont het nogmaals dat deze manier van werken 

zeker nog niet regelmatig wordt toegepast in ons onderzoeksgebied, waarbij iedere site maximaal 

15 tot 20 km van het front verwijderd is. Het is echter zo dat, ondanks het feit dat we nog niet alle 

verslagen voor het jaar 2011 hebben, we toch een trend zien naar een situatie waarbij men voor 

het aanleggen van proefsleuven meer rekening gaat houden met WOI-structuren. Om dit 

succesvol te kunnen doen, is het nodig ook de bronnen met betrekking tot de Eerste 

Wereldoorlog te consulteren. Wat betreft de 14 campagnes waarbij men de oriëntatie van de 

proefsleuven aanpaste aan de structuren uit de Eerste Wereldoorlog, zijn er 8 waar een 

uitgebreide historische voorstudie aan vooraf ging. In 3 gevallen werd een externe dienst 

aangesteld om een uitgebreide voorstudie met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog uit te 

voeren. In nog eens 3 gevallen kon de historische voorstudie als beperkt beschreven worden.  

 

4.6. Omgaan met munitie  

Bij het vinden van niet ontplofte munitie dient men de politie op de hoogte te brengen. Deze gaat 

op hun beurt de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen of kortweg 
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DOVO verwittigen. Zij komen dan de munitie ophalen. Bij archeologisch onderzoek met ingreep 

in de bodem komt men regelmatig in contact met dergelijke vondsten. Zeker in de frontstreek, 

waar men miljoenen granaten heeft afgeschoten, vindt men deze blindgangers regelmatig terug. 

Doordat de metalen waaruit ze bestaan na al die jaren corroderen, is het zo dat ze onstabieler en 

dus gevaarlijker worden. Met dit gevaar komt de archeoloog in contact. In ons onderzoeksgebied 

werden bij minstens 24 archeologische campagnes niet ontplofte munitie aangetroffen. 

Doorgaans wordt de procedure gevolgd zoals hierboven werd aangehaald. Het volgen van deze 

procedure zorgt er wel voor dat archeologen vaak een tijd lang niet verder kunnen met het werk 

en tijd is nu net een kostbaar goed. In één geval werd er met DOVO afgesproken dat men tijdens 

de duur van het onderzoek in directe verbinding stond met de dienst, waardoor de wachttijd bij 

het vinden van blindgangers beperkt bleef tot een uur.  

In één geval werd het terrein met het oog op de veiligheid van de archeologen eerst ontmijnd, 

vermoedelijk door DOVO. Men haalde in het verslag echter aan dat dit enorm destructief was 

voor de structuren die zich in de bodem bevonden. Men diende immers op bepaalde plaatsen heel 

diep te graven om tot bij de niet ontplofte bom te geraken.  

Het is nu wel zo dat, vooral in het jaar 2011, naar analogie met de opkomst van historisch 

vooronderzoek uitgevoerd door externe diensten, ook het detecteren en verwijderen van 

onontplofte granaten wordt uitbesteed. In sommige gevallen gebeurt het historisch vooronderzoek 

ten behoeve van WOI en het ontmijnen door dezelfde firma.  

 

Het is duidelijk dat men wat betreft de niet-gedetoneerde ontploffingstuigen bij momenten 

getracht heeft een efficiënte oplossing te vinden om het werk vooruit te laten gaan, maar toch de 

veiligheid van de archeologen niet uit het oog te verliezen. Zeker de aanzet tot de trend tot 

uitbesteding van het ontmijningsproces kan hierin gekaderd worden.  

 

4.7. Verslaggeving 

Verslaggeving is belangrijk om te weten wat men op de site heeft gevonden en hoe het bewaard 

werd ten behoeve van het nageslacht. Hoe die verslaggeving gebeurt met betrekking tot de 
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archeologische campagnes waar men WOI-sporen heeft aangetroffen (53 in totaal), kan 

verschillen. In 3 gevallen zijn er geen verslagen. Het gaat telkens om een rapport dat nog niet 

beschikbaar is.  

Van 42 archeologische onderzoeken werd een rapport opgesteld. In 3 gevallen werd naast het 

verslag ook een weerslag van de archeologische werkzaamheden gegeven in een periodiek. Het 

gaat dan doorgaans om bepaalde aspecten die aan het licht gekomen zijn in het kader van 

desbetreffend onderzoek. Speciale vondsten uit de prehistorie komen bijvoorbeeld dan aan bod in 

‘Notae Praehistoricae’. In 5 gevallen kon enkel een verslag gevonden worden van een campagne 

in een wetenschappelijk tijdschrift. Het gaat hier om ‘Relicta’ en ‘Archaeologia Mediaevalis’. 

Vooral de verslaggeving in laatstgenoemde periodiek kan bondig genoemd worden.  

In de meeste gevallen gaat het dus om een rapport. De omvang van die rapporten kan 

verschillend zijn. Zo zien we dat rapporten afkomstig van onderzoek gevoerd door het I.A.P. en 

door het VIOE eerder summier zijn. Ze beslaan vaak één tot enkele bladeren. Dit kan ook gezegd 

worden van de verslagen van Archeo7. Vanaf de komst van de archeologische studiebureaus zien 

we dat rapporten uitgebreider zijn. Ze beslaan meerdere pagina’s, maar omvatten vaak ook 

sporenlijsten, structuurlijsten, hebben een grondplan eventueel in dwg-formaat, enz. Er wordt 

meer basisdata aangeleverd, waardoor het later gemakkelijker is om bepaalde sporen te gaan 

herinterpreteren.   

De inhoud valt echter moeilijk te kwantificeren. Het is immers zo dat niet iedere site evenveel 

oplevert. Op de ene plaats vindt men bijvoorbeeld enkel de resten van een smalspoorlijn, terwijl 

er op een andere locatie een grote densiteit is aan sporen. Het is natuurlijk ook te zien hoe de 

vondsten bewaard zijn. Daarnaast levert niet iedere structuur evenveel informatie aan. Een 

bomkrater met wat shrapnel hoeft niet even grondig besproken te worden als een goed bewaarde 

loopgraaf.  

Het is wel zo dat er een verband is tussen enerzijds het belang dat men hecht aan de mate waarin 

men bronnen aangaande de Eerste Wereldoorlog consulteert en anderzijds de mate waarin de 

WOI-sporen aan bod komen in het verslag. Als men de bronnen op voorhand en bij de 

interpretatie van de sporen grondig bestudeerd heeft, dan betekent dat in de meeste gevallen ook 

dat ze uitgebreid aan bod komen in het rapport.   
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Hoofdstuk 5. Conclusie 

 

We kunnen concluderen dat het professionele archeologische onderzoek naar resten uit de Eerste 

Wereldoorlog een goede start heeft gekend. Het A19-project en de onderzoeken naar aanleiding 

van de uitbreiding van het industrieterrein zijn daarvoor grotendeels verantwoordelijk. In het 

begin was het eveneens hoofdzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken werden 

doorgaans door het VIOE en zijn voorganger, het I.A.P., uitgevoerd, vaak in samenwerking met 

organisaties als het ‘No Man’s Land-team’. Dit wetenschappelijk onderzoek nam af vanaf 2006 

en beperkte zich dan tot enkele losse initiatieven, initiatieven die vaak ontstonden onder impuls 

van niet-professionele organisaties of musea. In de laatste twee jaar komt daar het WOI erfgoed 

onderzoek bij. Het gaat om onderzoek dat op 22 locaties heeft plaatsgevonden. Vanaf 2006 zien 

we de archeologische privébedrijven opkomen, alsook, maar dan in mindere mate, de 

intergemeentelijke archeologische dienst Archeo7. Dit is het gevolg van het toenemende aantal 

archeologische onderzoeken in het kader van de ‘malta-archeologie’. Het is immers zo dat hoe 

meer onderzoek er in de streek geschiedt, hoe groter de kans is dat men ook relicten uit de Eerste 

Wereldoorlog gaat aantreffen. Na de goede start zien we na een mindere periode tussen 2006 en 

2007 toch een positieve evolutie in het onderzoek waarbij WOI-sporen en -structuren worden 

aangesneden én ook geregistreerd zijn. Het is echter zo dat deze stijging niet zo groot is als de 

literatuur doet vermoeden. Als we het onderzoek waarbij resten uit de Eerste Wereldoorlog aan 

bod komen, afzetten tegenover alle andere onderzoek, dan zien we in feite eerder een 

vermindering in aandeel.  

Wat men aantrof waren meestal bomkraters. In tweede instantie werden er loopgraven en 

afvalkuilen en/of dumps aangesneden. Andere structuren waren shelters, smalspoorlijnen, 

bunkers en ook menselijke resten. Verder werden geschutsopstellingen en dug-outs aangetroffen, 

maar deze kwamen minder frequent voor. De meeste sporen en structuren behoren tot categorieën 

die voornamelijk in de frontzone voorkomen. Structuren die tot het hinterland behoren, werden 

zelden teruggevonden of als dusdanig geïnterpreteerd. Enkel smalspoorlijnen kwamen vrij 

regelmatig aan bod.  



 117 

Het valt op dat de structuren die dateren uit de Eerste Wereldoorlog bij aantreffen, en dit zowel 

bij specifiek WOI-onderzoek als bij andere archeologische studies waarbij men WOI-structuren 

aantreft, steeds worden onderzocht. De enige categorie die ofwel weinig aandacht geniet ofwel 

expliciet als verstoring in negatieve zin wordt aanzien, zijn de bomkraters. Daarbij komt nog dat 

we, doordat we uitgaan van de verslagen van de verschillende campagnes, enkel zicht hebben op 

de campagnes waar men ze op één of andere manier in het verslag vermeld heeft. Mogelijks zijn 

er meer onderzoeken geweest waarbij men die structuren heeft aangetroffen, maar waarbij er 

geen woord wordt gerept over deze sporen. Daarnaast zijn er verschillen vast te stellen wat 

betreft de registratie van bomkraters afhankelijk van het feit of er al dan niet sprake was van een 

vooronderzoek. Bij een vooronderzoek worden doorgaans alle sporen op één of andere manier 

geregistreerd. Dit kan gaan van het gewoon vermelden en niet onderzoeken van de sporen, over 

het onderzoeken van deze sporen in het vlak tot uitgebreide analyses ervan. Hoofdzakelijk 

worden bomkraters gewoon in het grondvlak bestudeerd. Bij vervolgonderzoek zien we dat 

bomkraters wel vlugger als verstoring worden gezien. Wat het thematisch WOI-onderzoek betreft 

worden granaattrechters zelden vermeld. De verslagen zijn echter een stuk beknopter en 

concentreren zich voornamelijk op de structuren die er gevonden werden. Waar bomkraters wel 

in de diepte onderzocht werden, is dit toe te schrijven aan één archeologisch bedrijf. Op basis van 

de gevonden granaten kon men een artilleriebarrage reconstrueren. Munitie, ontploft en niet 

gedetoneerd, komen voor in deze sporen. Daarnaast werden tijdens de archeologische campagnes 

waar men bomkraters aantrof, ook afval/dumps gevonden en in bepaalde gevallen menselijke 

resten. Er kunnen dus heel wat interessante zaken teruggevonden worden in bomkraters, maar het 

is wel zo dat het onderzoeksgebied op bepaalde plaatsen bezaaid ligt met tientallen bomkraters. 

Het is dan ook de vraag hoe men de interessante van oninteressante kan onderscheiden.  

Als men in het vooronderzoek structuren aangetroffen heeft, zorgt dit voor minder van de helft 

van de gevallen mee voor de formulering van een positief advies. Men raadde geen 

vervolgonderzoek aan in gevallen waarbij het ging om ten eerste smalsporen, waarbij men het 

tracé kent vanuit andere bronnen en men dus door het vooronderzoek weet hoe ze zijn 

opgebouwd, en om ten tweede slecht bewaarde structuren waarbij maar enkele vondsten zijn 

gedaan. Het aantreffen van bomkraters of afvalkuilen geeft in feite nooit mee aanleiding tot een 

vervolgcampagne. Men is er namelijk van overtuigd dat het geen meerwaarde biedt om 

uitgebreid te gaan onderzoeken.  
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In de voorbereiding van alle onderzoek gevoerd in het studiegebied, zijnde 183 campagnes, 

werden er in drie vierde van de gevallen beperkt of nooit bronnen gebruikt die betrekking hebben 

op de Eerste Wereldoorlog. Het thematisch wereldoorlogonderzoek wordt steevast vooraf gegaan 

door een uitgebreide analyse van de bronnen m.b.t. WOI. Bij onderzoeken die niet behoren tot 

het specifieke WOI-onderzoek, blijkt dat men deze historische bronnen maar in een beperkt 

aantal gevallen ter hand gaat nemen. Vooral de laatste jaren zien we een stijgende trend. In het 

jaar 2011 zien we dan weer een stijging van het aantal gevallen waarbij men zich gaat beroepen 

op externe diensten om die historische voorstudie uit te werken. Het gaat om organisaties als 

’alfa-erfgoedprojecten’ of ‘Bom-be’. Deze bronnen worden ook sneller gebruikt als de site zich 

dicht bij het voormalige front bevindt. Hoe verder van het front, hoe minder men deze bronnen 

gebruikt. Het valt ook op dat er tijdens sommige campagnes die dicht tegen het front 

plaatshebben er geen historische bronnen worden gebruikt. Als men deze bronnen hanteert, dan 

zijn dat doorgaans loopgravenkaarten en historische luchtfoto’s, die men in sommige gevallen 

gaat georefereren in een GIS. In mindere mate worden archieven en regimentsdagboeken 

geraadpleegd.  

Het gebruik van geofysische prospectietechnieken is evenmin een wijdverspreid verschijnsel, 

ondanks het feit dat bij voorgaand onderzoek de resultaten vaak heel bemoedigend waren.  

Als men proefsleuven gaat gebruiken, dan houdt men doorgaans geen rekening met de eventuele 

aanwezigheid van structuren uit de Eerste Wereldoorlog. In 12% van de gevallen doet men dat 

wel. Wetende dat structuren uit de Eerste Wereldoorlog scherp kunnen aftekenen in het 

grondvlak en dat ze vaak lineair zijn, betekent dat de kans aanzienlijk is dat men ze gaat missen. 

Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat er eventueel aangetroffen kan worden als men deze 

proefsleuven op een andere manier wil oriënteren en daarvoor is een historische voorstudie op 

basis van WOI-bronnen belangrijk.  

Een belangrijk deel van de materiële cultuur daterend uit de Eerste Wereldoorlog is de munitie. 

In het voormalige oorlogsgebied zijn er heel wat niet-ontplofte springtuigen te vinden. De 

normale procedure is dat de politie verwittigd wordt bij de vondst van een niet-ontplofte 

explosief. De politie verwittigt op zijn beurt DOVO die dan het springtuig komt ophalen. Om de 

werkzaamheden niet te veel te vertragen heeft men tijdens een bepaalde archeologische 

campagne afgesproken met DOVO dat ze tijdens de werkzaamheden een directe verbinding 
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hadden, zodat het springtuig verwijderd kon worden binnen het uur. Dit verwijderen of ontmijnen 

kan evenwel soms desastreuze gevolgen hebben op de omliggende sporen en structuren. Het 

ontmijningsproces verloopt immers niet altijd zonder gevolgen. Vanaf 2011 zien we dan ook dat 

het ontmijnen uitbesteed wordt aan gespecialiseerde firma’s, die het ontmijnen en archeologisch 

onderzoek kunnen combineren.  

Wat de rapportage betreft, zien we dat de meeste verslagen in de vorm van een rapport gebeuren. 

In sommige gevallen krijgt het onderzoek, of een deel ervan, zijn neerslag in een periodiek. Soms 

geeft men enkel verslag in een wetenschappelijk tijdschrift. Wat dit laatste betreft, merken we dat 

daarbij de omvang van de rapportage eerder beknopt is. In de rapporten kunnen er sporenlijsten, 

grondplannen en dergelijke vervat zitten. Het is echter zo dat sommige rapporten beperkt zijn tot 

enkele pagina’s, terwijl andere veel uitgebreider zijn. Ook inhoudelijk kunnen er grote 

verschillen zijn, maar dit is op zich moeilijk te kwantificeren.  
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Deel 3. Methodologie m.b.t. het onderzoek van 

WOI-erfgoed: het gebruik van historische 

luchtfoto’s 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

Reeds enkele jaren werden door dr. Birger Stichelbaut historische luchtfoto’s verzameld en 

ondergebracht in een GIS-omgeving. De structuren die zichtbaar zijn op de luchtfoto’s werden 

door hem gekarteerd. Deze gekarteerde sporen en structuren geven een inzicht van hoe het er 

toen precies geweest is en wat er te vinden is. Voor de archeologie is dit een heel waardevolle 

bron en ongezien voor alle andere periodes. Voor deze thesis is het belangrijk te kijken hoe de 

evolutie binnen de archeologie van de Eerste Wereldoorlog verlopen is. In het vorige deel hebben 

we dit gedaan op basis van de geregistreerde sporen en structuren die uit deze periode dateren. 

Aan de hand van de luchtfoto’s kan anderzijds gekeken worden wat er zoal bestond aan sporen en 

structuren, hoe die bewaard zijn en hoe die al of niet als dusdanig herkend werden.  

Hoewel deze foto’s al bijna 100 jaar bestaan, werden deze in functie van de archeologie nog maar 

beperkt gebruikt. In dit deel wordt in het studiegebied gekeken op welke manier de structuren 

zichtbaar op de historische luchtfoto’s aangetroffen werden tijdens het archeologisch onderzoek.  

 

Hoofdstuk 2. Vraagstelling 

Wat betreft deze luchtfoto’s zijn er een aantal vragen die we beantwoord willen zien. Ten eerste 

willen we achterhalen hoe de structuren op de luchtfoto’s bewaard zijn in het grondvlak. Zijn er 

verschillen tussen de verscheidene vondstcategorieën wat betreft de bewaring? Het is immers zo 

dat solide bouwwerken gemakkelijker bewaard blijven dan bijvoorbeeld structuren die op een 

oppervlakkige manier aangelegd geweest zijn of die in de bodem weinig sporen nalaten. 

Mogelijks zijn er secundaire aanwijzingen van het bestaan van bepaalde bouwwerken. Als die er 

eventueel zijn, willen we weten waarop er gelet dient te worden. We willen ons eveneens de 

vraag stellen of er archeologische sites zijn waar op de luchtfoto’s het bestaan van bepaalde 

structuren is aangetoond, maar die tijdens de archeologische campagnes niet zijn aangetroffen of 

als dusdanig geïnterpreteerd zijn. Hieruit volgt dan de vraag wat daarvan de oorzaak is. Ligt dit 

aan het feit dat men deze structuren als verstoring ziet in negatieve zin, omdat ze niet herkend 

zijn of omdat ze gewoonweg niet bewaard zijn gebleven? De bewaring van de structuren is 
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immers afhankelijk van de tafonomische processen die zich op die plaats laten gelden en/of 

afhankelijk van het naoorlogse landgebruik.  

 

Het is eveneens interessant om te zien in welke mate de gekarteerde structuren overeen komen 

met wat men tijdens het archeologisch onderzoek aantreft. Liggen de sporen precies op de plaats 

waar de gekarteerde sporen liggen of is er een verschil? Het is immers zo dat men kan spreken 

van foutenpropagatie bij de verwerking van de gegevens. Vooraleer we tot een analyse kunnen 

komen, worden immers heel wat stappen gezet. Historische luchtfoto’s worden ingescand en 

gegeorectificeerd op basis van andere geografische data. Vervolgens worden de sporen en 

structuren geïnterpreteerd en gedigitaliseerd.  

Tot slot willen we bekijken in welke zin deze bron ook een meerwaarde kan zijn voor andere 

relicten anders dan deze die dateren uit de Eerste Wereldoorlog. Recent werd omtrent dit 

onderwerp een masterproef geschreven, waarbij de auteur de structuren die niet aan de oorlog 

zijn gerelateerd, gaat toetsen aan verschillende cartografische bronnen en aan een beperkt 

booronderzoek
30

. Wij gaan voor het beperkte onderzoeksgebied de aanwezige sporen toetsen aan 

de verslagen van het archeologisch onderzoek dat de voorbije tien jaar is uitgevoerd.  

 

Hoofdstuk 3. Methodologie 

3.1. Locaties waar archeologisch onderzoek is uitgevoerd 

Zoals hierboven vermeld, vertrekken we vanuit de verslagen van het archeologisch onderzoek. 

Voor dit deel zullen we, in tegenstelling tot het vorige deel, veeleer vertrekken van de tabel 

‘Locatie’ van de database. Het is immers zo dat we ons gaan baseren op de sporen en structuren 

die op desbetreffende plaatsen aangetroffen werden en al of niet in meer of mindere mate 

bewaard zijn gebleven.  

                                                 
30

 Steurbaut A. 2010. Het onvermoede gevolg van Eerste Wereldoorlogluchtfotografie: het herontdekken van het 

laatmiddeleeuws landschap in Vlaanderen, onuitgegeven masterproef. 
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Fig. 39. Kaart met de locaties waar archeologisch onderzoek is heef plaatsgevonden met 

aanduiding van het gebied waarvoor gedigitaliseerde sporen afkomstig van historische 

luchtfoto’s voor handen zijn. 

De archeologische campagnes hebben plaats gevonden op 166 locaties. 86 Locaties liggen in het 

onderzoeksgebied waarover gekarteerde sporen afkomstig van historische luchtfoto’s voor 

handen zijn. Deze sites en de archeologische campagnes die er zijn plaatsgevonden, worden 

weerhouden voor de analyse. 

 

3.2. Historische luchtfoto’s 

De historische luchtfoto’s zijn foto’s die vanaf begin 1915 genomen werden vanuit een vliegtuig 

met de bedoeling ten eerste vooral informatie te gaan verzamelen over de organisatie van de 

vijandelijke verdediging, de plaatsen waar artillerie opgesteld stonden en de troepenbewegingen, 

ten tweede om zicht te krijgen op de voortgang in de bouw van de eigen verdedigingsnetwerken 
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en troepenbewegingen en tot slot werden luchtfoto’s genomen in functie van het aanmaken van 

kaarten (Stichelbaut 2009a, 16).  Deze bron kon dan onder meer gebruikt worden als de ogen van 

de artillerie. Naast de toepassingen die deze luchtfoto’s tijdens de oorlog hadden, zijn er ook 

hedendaagse gebruiksmogelijkheden, waaronder deze ten behoeve van de archeologie. Dr. B. 

Stichelbaut werkte een methodologie uit waardoor men de informatie van deze bron kon 

ontsluiten. Een database werd opgesteld en alle informatie en metadata met betrekking tot deze 

foto’s werden erin ondergebracht. De foto’s werden vervolgens ingescand. Deze (bijna-verticale) 

luchtopnames werden dan ingevoerd in een GIS-omgeving. Men gebruikte ESRI’s ArcGis om de 

luchtfoto’s te visualiseren. Men diende evenwel deze opnames te gaan georectificeren. Door 

middel van minimaal zes controlepunten (‘Ground Control Points’) worden deze foto’s op een 

hedendaagse topografische kaart geprojecteerd en op die manier krijgt de desbetreffende 

luchtfoto ruimtelijke informatie die het voorheen niet had. De extensie ‘Image Warp 2.0’ werd 

hiervoor gebruikt (Stichelbaut 2009a, 124). De zichtbare structuren werden vervolgens 

geïnterpreteerd en gedigitaliseerd. Deze gekarteerde structuren hebben we via dr. B. Stichelbaut 

ter beschikking gekregen. Het gebied waarvoor de digitalisering reeds achter de rug is, bestaat uit 

twee deelgebieden. Het noordelijke gebied wordt ten westen begrensd door de IJzer en ten 

noorden door de Noordzee. Ten zuiden ligt de grens van het studiegebied net onder het dorpje 

Merkem. De grens loopt tot Roeselare. Vanaf deze stad loopt de oostelijke grens tot aan 

Blankenberge. Een tweede deelgebied omvat een deel van de Ieper saillant. De westgrens omvat 

net niet de dorpen Zillebeke en Hollebeke. De zuidelijke grens volgt de rivier de Leie tot net 

voorbij Wervik en loopt via Menen en Wevelgem tot het dorpje Marke. De oostgrens loopt via 

Gullegem naar boven. De noordelijke grens van het studiegebied loopt via de dorpen Beselare en 

Ledegem. Dit wordt voor dit deel het onderzoeksgebied. 

 

3.3. Dataset 

Zoals gezegd komen in het gebied waar de gedigitaliseerde structuren reeds voor handen zijn 86 

locaties waar er archeologisch onderzoek is doorgegaan. Op 50 plaatsen werden er structuren 

gekarteerd via de luchtfoto’s. Het gaat om 115 structuren, waarvan er 66 zijn die duidelijk gelinkt 

kunnen worden aan de Eerste Wereldoorlog en 49 structuren die bestaan uit bouwwerken die 

reeds voor de oorlog bestonden.  
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Bij de rapporten van het archeologisch onderzoek werden vaak Autocad-bestanden bijgevoegd. 

Deze .dwg-bestanden, als die beschikken over ruimtelijke informatie, konden op een eenvoudige 

wijze worden geïntegreerd in het GIS-systeem. Dit was mogelijk voor 16 plaatsen binnen het 

hierboven beschreven onderzoeksgebied. Op deze manier krijgen we de mogelijkheid om 

gedigitaliseerde structuren afkomstig van de historische luchtfoto’s te gaan confronteren met de 

sporen en structuren die tijdens de verschillende opgravingscampagnes zijn geregistreerd.  

 

Hoofdstuk 4. Resultaten 

4.1. De bewaring en herkenning van WOI-structuren 

Op 50 locaties zijn er 115 structuren aangetroffen die gekarteerd zijn ter hoogte van de plaatsen 

waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Op 29 plaatsen zijn er 66 structuren via 

historische luchtfoto’s zichtbaar die gekoppeld kunnen worden aan de Eerste Wereldoorlog. 

 

Fig. 40. Staafdiagram 

met de gekarteerde 

structuren per categorie 

in het studiegebied. 

 

Als we gaan kijken naar de verschillende categorieën, dan zien we dat loopgraven het meest 

voorkomen. De gevechtsloopgraven en verbindingsloopgraven maken samen 16 van de 66 
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structuren uit. De loopgraven worden gevolgd door barakken. Vervolgens hebben we de 

prikkeldraadversperringen en de smalspoorlijnen, die telkens uit 7 van de 66 structuren bestaan. 

Verder zijn er nog de geschutsopstellingen (5), militaire wegen (4) en bunkers (3). Tot slot 

komen in beperkte mate blinderingen (2), borstweringen (2) en passerrellen (2) voor.  

 

4.1.1. Loopgraven 

De 16 structuren die als loopgraven kunnen gecatalogeerd worden, lopen over 8 archeologische 

sites. Het is echter zo dat op slechts 1 site de loopgraven als dusdanig geïnterpreteerd werden. 

Het gaat om een verbindingsloopgraaf en een gevechtsloopgraaf waar men de (houten) 

beschoeiing gevonden heeft. De verbindingsloopgraaf is destijds minder diep uitgegraven. De 

gevechtsloopgraaf bleek zwaar gehavend te zijn door bombardementen. De diepte waarop de 

loopgraaf bewaard was, werd in het verslag niet vermeld. Op twee plaatsen werden de 

loopgraven niet vermeld en/of als verstoring in negatieve zin aanzien. Het ging in beide gevallen 

om onderzoeken die zich specifiek richtten op relicten uit eerdere periodes. Op twee plaatsen 

werd in het grondvlak geen enkel spoor van de loopgraven teruggevonden. De ene plaats ligt op 

hooguit 4 meter TAW. De andere bevond zich wat meer in het binnenland en bestond uit een 

gevechtsloopgraaf die gekoppeld kan worden aan de aanwezige batterij. Mogelijks werden deze 

loopgraven minder diep uitgegraven, respectievelijk omdat het gebied te laag lag en omdat de 

structuren een tijdelijk karakter hadden. Op twee plaatsen werden de loopgraven in feite gemist 

doordat de proefsleuven en kijkvensters de structuren net moeten hebben gemist. Op 1 plaats 

werd de loopgraaf daadwerkelijk aangesneden, maar werd hij geïnterpreteerd als een greppel van 

recente datum.  

 

4.1.2. Borstwering 

In lager gelegen gebied werd een wal opgeworpen om daarin dan een loopgraaf aan te leggen. 

Deze borstwering staat in feite boven op het maaiveld. Er zijn op twee plaatsen borstweringen 

gekarteerd. Beide plaatsen bevinden zich tussen de 3 en de 4 meter TAW.  Omwille van het feit 

dat ze bovengronds werden aangelegd heeft dat tot gevolg dat ze niet meer bewaard gebleven 

zijn. Op 1 plaats zijn er greppels gevonden op de plaats waar de borstwering zou gelegen hebben, 
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maar uit de vulling kwam laat-middeleeuws materiaal en verder niets. Men kan dus niet met 

zekerheid stellen dat het hier om een restant gaat van een loopgraaf die in een wal werd 

ingegraven en waarbij men toch onder het maaiveld terecht is gekomen.  

 

4.1.3. Barakken 

Barakken worden traditioneel gezien als bouwwerken die na de oorlog geen lang leven beschoren 

waren. De 14 barakken die via de historische luchtfoto’s gedigitaliseerd werden, bevonden zich 

op 8 plaatsen waar archeologisch onderzoek werd gevoerd. Op deze plaatsen is geen enkele barak 

bewaard. Op 4 plaatsen is er zelfs geen enkel spoor meer te bekennen van deze structuren. Van 1 

plaats is er geen verslag aanwezig. Er zijn evenwel plaatsen waar aanwijzingen zijn die wijzen op 

hun bestaan. In 1 geval spreekt men van het feit dat er op deze plaats een schuur of opslagplaats 

zou moeten gestaan hebben. Op 1 locatie zijn er op de plaats waar er een barak gestaan heeft 

paalkuilen gevonden met recent vensterglas. Deze kuilen zijn strak afgelijnd.  

Tot slot werd er op 1 plaats een greppel gevonden die eveneens aangeduid werd als een recent 

spoor. Op fig. 41 is naast de greppel een gearceerde rechthoek te zien. Dit wil zeggen dat ter 

hoogte van deze plaats volgens de historische luchtfoto’s een barak moet hebben gestaan.   
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Fig. 41. Aanduiding van barak zichtbaar op luchtfoto’s (gearceerd) en overeenkomst met 

grondsporen. 

De configuratie van de greppel komt overeen met de grootte van de barak die er gestaan heeft. 

Dit kan dus wijzen op de plaats waar de barak gestaan heeft, daar er destijds rond de barak een 

greppel kon zijn aangelegd. Men heeft het hier niet als dusdanig geïnterpreteerd. Uit het verslag 

blijkt dat het spoor omwille van zijn recente karakter niet verder onderzocht is geweest. Het is 

dan ook niet geweten of er uit de greppel objecten die dateren uit de Eerste Wereldoorlog 

gekomen zijn. Het is wel zo dat er enkele tientallen meter naar het westen afvalkuilen zijn 

aangetroffen waar deze objecten wel aanwezig waren. In dit geval gaat het om trompetten, 

kogels, fragmenten van een veldfles en dergelijke meer.  
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4.1.4. Prikkeldraad 

Prikkeldraadversperringen zijn volledig verdwenen. Sporen hiervan zijn niet meer te vinden. Het 

is wel zo dat stukken ervan terecht gekomen zijn in afvalkuilen. In feite werd ook dit materiaal na 

de oorlog nog verder gebruikt. De palen en speciaal daarvoor ontworpen ophangingsmethoden 

werden onder meer door boeren uit de streek gebruikt om de veeweide mee af te spannen.  

 

4.1.5. Smalspoorwegen 

De 7 structuren die als smalspoorlijnen kunnen geïdentificeerd worden, zijn te vinden op 5 sites. 

Uitgezonderd op 1 plaats werden nergens nog resten van die spoorlijnen teruggevonden of 

konden ze niet in het vlak herkend worden. Op 1 locatie heeft men wel aanwijzingen gevonden 

van het bestaan van een smalspoorlijn. Het ging om een bedding die geflankeerd werd door 

afwateringsgrachten. De breedte van heel de structuur schommelde tussen de 4,5 meter en 5 

meter. De bedding werd aangelegd op de zandige moederbodem en bestond uit steenslag en 

slakkengruis. Er was nog ongeveer 20 cm van bewaard. 

 

Fig. 42. profiel 

van de bedding 

van de 

smalspoorbaan

31
  

 

 

                                                 
31

 Dhaeze W., Velle P., 2010. Waarderend archeologisch onderzoek te Westkerke, site Vervlotenweg, onuitgegeven 

opgravingsverslag. 
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Men heeft er een treinspoor op aangelegd van 1 meter breed. De sporen waren dus van het 

‘Kleinbahn’-type. Het ging hier om een knooppunt van lijnen. Die lijnen kwamen van Jabbeke en 

liepen enerzijds naar Oudenburg en anderzijds naar Gistel.  

 

 

Fig. 43. Locatie waar de verschillende smalspoorwegen kruisen in het plangebied (Verdonck, 

Vermeiren, Troubleyn, 2011, 381). 
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Uit voorgaande is gebleken dat zowel in Gistel als in Oudenburg barakken zijn geïdentificeerd op 

de historische luchtfoto’s en mogelijks tijdens archeologisch onderzoek onbewust zijn 

aangetroffen. In Jabbeke zijn er nog Duitse barakken die de tand des tijds hebben doorstaan. 

 

4.1.6. Geschutsopstelling 

Op twee plaatsen werden geschutsopstellingen gevonden. Op de ene locatie werden 

wereldoorlogsporen niet onderzocht, op de andere locatie lijken de geschutsopstellingen net 

tussen de proefsleuven te vallen en/of mogelijks ook niet bewaard te zijn.  

 

Fig. 44. 

Aanduiding 

van 

geschutsopste

llingen 

zichtbaar op 

luchtfoto’s 

(gearceerd) 

en ligging 

proefsleuven. 

 

Omtrent bewaring kan dus weinig gezegd worden.  
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4.1.7. Bunkers 

De drie bunkers die zichtbaar zijn op de luchtfoto’s binnen het studiegebied, bevinden zich op 

twee plaatsen. Op de ene plaats ligt de bunker net naast de proefsleuf. Op de andere plaats ligt of 

lag een bunker net naast het opgravingsvlak en één binnen het onderzoeksgebied. Van deze 

laatste werden uitbraaksporen teruggevonden.  

 

4.1.8. Kabels 

Op één plaats werd een structuur geïdentificeerd waar kabels moeten hebben gelegen.  Op het 

terrein vertaalt dit zich in een greppel. De onderzoekers hebben deze greppel aangeduid als recent 

en hebben hem niet verder onderzocht.  

 

4.1.9. Overige 

De militaire weg, de blindering, de passerrelle, het hospitaalteken en de tent hebben niets 

nagelaten. De kazemat zou eventueel zijn sporen hebben nagelaten, maar tijdens het 

desbetreffende archeologisch onderzoek werden sporen uit de Eerste Wereldoorlog niet 

onderzocht.  

 

4.2. Mate van overeenkomst 

Hoe de gedigitaliseerde sporen overeenkomen op het terrein, kan heel verschillend zijn. Het gaat 

van precies overeenstemmend tot een foutenmarge van enkele meter. Maar hoe groot is die 

foutenmarge volgens onze data als de structuren nog bewaard zijn? We selecteren hiervoor de 

sites waarvan we via de historische luchtfoto’s weten dat er zich op deze plaats bepaalde 

structuren bevinden die ook bewaard zijn. We nemen voor de analyse eveneens de plaatsen waar 

het mogelijk was het grondplan in te voeren in het GIS-systeem.  
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Fig. 45. Verschil tussen ligging 

gekarteerde sporen en sporen in het 

grondvlak. 

 

Het verschil tussen de gekarteerde sporen die op de historische luchtfoto’s zichtbaar zijn en de 

sporen die in het grondplan te vinden zijn, kan tot precies 4,5 meter zijn. Van alle waarnemingen 

bedraagt het verschil gemiddeld 2,28 meter. De fout ligt doorgaans tussen 1,5 meter en 3 meter. 

Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste moeten de meest accurate referentiedata gebruikt 

worden (Stichelbaut 2009a, 124). Voor de historische luchtfoto’s werden enerzijds kaarten van 

het kadaster gebruikt uit 1998 en 1999. Bepaalde geografische vervormingen werden niet 

aangepast waardoor er een fout van 3 tot 5 meter kan ontstaan. Daarnaast werden topografische 

kaarten gebruikt die tussen 1978 en 1993 werden gemaakt en die in de Lambert 1972-projectie 

zijn opgesteld. Orthofoto’s werden niet gebruikt. Accuraatheid is ook afhankelijk van het proces 

van georectificatie. Daarbij is het nodig voldoende ‘Ground Control Points’ te kunnen selecteren. 

Daarnaast is het eveneens zo dat de luchtfoto’s zelf niet perfect verticaal zijn, aan de zijkanten 

een minimale vervorming kennen of fysisch gewoon aangetast zijn door onder meer vocht, 

waardoor men moet overgaan op polynomiale transformatie van de tweede orde. Eens de 

luchtfoto’s ingevoerd waren in het GIS, werden vervolgens de zichtbare structuren 

gedigitaliseerd. De interpretatie van deze sporen is niet altijd even gemakkelijk. Bepaalde 

structuren als shelters werden bijvoorbeeld in de borstwering ingewerkt en zijn dus vanuit de 
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lucht moeilijk zichtbaar. Daarnaast is het zo dat men tijdens de oorlog reeds het belang van 

camouflage inzag. Als men de eigen verdedigingswerken, barakken, geschutsopstellingen en 

dergelijke meer niet verdoezelde, dan riskeerde men een artillerieaanval. Dit alles kan de 

interpretatie bemoeilijken en kan dus ook de oorzaak zijn van verschillende fouten. Ondanks alles 

kan men stellen dat de gedigitaliseerde structuren vanop luchtfoto’s een hoge 

nauwkeurigheidsgraad kent.  

We moeten daaraan toevoegen dat het intekenen van de grondsporen  en het georefereren van 

deze data ook onderhevig is aan fouten.  

 

4.3. Het onvermoede gevolg van Eerste 

Wereldoorlogluchtfotografie 

Niet alleen vanuit het standpunt van de relicten daterend uit de Eerste Wereldoorlog kunnen 

luchtfoto’s interessant zijn. Deze bron geeft ook een snapshot van hetgeen er in het begin van de 

twintigste eeuw nog in het landschap bewaard is. In het studiegebied werden 3 sites met 

walgracht onderscheiden, de resten van 1 burcht en 1 castrale motte.  

In één geval werd de gracht van de site met walgracht aangesneden. Deze site werd reeds 

gedetecteerd op 19
de

 eeuwse kaarten en kreeg in 2001 reeds een CAI-nummer. In 2010 werd in 

de omgeving van deze plaats archeologisch onderzoek uitgevoerd en werd de gracht 

aangesneden. In het verslag staat dat de gracht in de 19
de

 of 20
ste

 eeuw werd opgevuld. Via de 

luchtfoto’s kan men besluiten dat op zijn minst een deel ervan begin 20
ste

 eeuw nog open lag. 

Hoewel het onder meer volgens het gevonden materiaal een laat-middeleeuwse oorsprong heeft 

gekend (en zelfs nog vroeger), is er op de Ferraris-kaart geen bewoning in de buurt te zien. De 

gracht zou minimaal 4,5 meter breed zijn geweest en tot 3,75 meter diep. 

Op een andere plaats waar men via de luchtfoto’s een site met walgracht kon ontwaren, is er 

sprake van een commanderij van de orde van de tempelridders. De site zou groot in omvang zijn 

geweest en omgeven zijn door een gracht en een muur. Het zou in de volle middeleeuwen in de 

streek op administratief en economisch vlak een centrale rol hebben gespeeld. Tussen 1971 en 

1998 werd er met tussenpozen archeologisch onderzoek uitgevoerd door een amateurarcheoloog. 
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In 2002-2003 werden twee verkennende proefsleuven aangelegd en werd alle bestaande 

informatie omtrent de site gebundeld. 

Een derde site met walgracht werd niet gedetecteerd of bevond zich net naast de proefsleuf en 

werd op die manier gemist. Er is in het verslag wel sprake van een gracht, maar deze zou volgens 

de onderzoekers recent moeten zijn.  

Het kasteel of hetgeen er nog van bewaard was, werd in 2003 onderzocht. Het oostelijke deel van 

het hoofdgebouw werd aangesneden, alsook de gracht van om en bij de 18 meter breed. Voor de 

bestudering van het areaal werd onder meer de kaart van Deventer gebruikt. Zo zou het complex 

aangesloten zijn aan de rivier de IJzer. Het gebouw is gaandeweg afgebroken en de 

bouwmaterialen werden vanaf het einde van de 16
de

 eeuw verkocht met de bedoeling andere 

gebouwen te kunnen optrekken. 

Ook de motte werd onderzocht. Dit gebeurde in 2002. Toen werden er twee proefsleuven 

getrokken. Men trof onder meer de gracht aan. Deze was tot 19 meter breed en tot 4 meter diep. 

De gracht, of een deel ervan, lag dus nog open tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit werd in het 

verslag bevestigd, maar dan op basis van de vulling van de gracht. Verder werd een deel van de 

voormalig brugconstructie aangesneden alsook de fundering van een ronde constructie uit de 17
de

 

eeuw. Momenteel zou de motteheuvel nog voor een halve meter bewaard zijn. Het geheel had 

enorm te lijden onder de gevechtshandelingen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Er werd ook 

een borstwering aangelegd en er bevonden zich enkele passerelles. Op nog geen 100 meter 

bevond zich een Belgische voorpost, het zogenaamde ‘Onze-Lieve-Vrouwhoekje’. De toren van 

de kerk die er zich bevond, namelijk de voormalige Sint-Pieterskerk, werd versterkt en deed 

dienst als observatiepost.   
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Hoofdstuk 5. Besluit 

 

In tegenstelling tot het vorige deel krijgen we wat betreft het onderzoek naar structuren die 

dateren uit de Eerste Wereldoorlog een ander beeld. Als we vertrekken van de structuren die op 

de verschillende archeologische sites aanwezig waren, blijkt dat er heel wat volledig zijn 

verdwenen. Het gaat hier doorgaans om barakken, smalspoorwegen en eveneens enkele 

loopgraven. Bijna de helft van de structuren zijn doorheen de tijd verdwenen. Welke oorzaken 

aan de grondslag liggen, zijn per archeologische site verschillend. Ieder perceel heeft namelijk 

andere eigenschappen en heeft ook tot op heden een ander landgebruik gekend. Zo ligt de ene  

lager dan de andere, waardoor structuren bovengronds zijn gebouwd om ervoor te zorgen dat men 

niet met de voeten in het water stond. Sommige gronden werden gediepploegd, waardoor veel 

structuren, die ondiep in de bodem bewaard waren, verdwenen zijn. Sommige zaken blijven 

eveneens beter bewaard in kleirijke gronden in tegenstelling tot zandige bodems. Daarnaast is er 

natuurlijk het verschil tussen de verschillende structuren zelf. Barakken hebben bijvoorbeeld 

maar een  beperkte impact op de bodem en laten bijgevolg weinig sporen na.  

In het onderzoeksgebied werden maar op een beperkt aantal plaatsen de WOI-structuren 

daadwerkelijk onderzocht. Het is echter zo dat het niet enkel gaat om plaatsen waar de structuren 

bewaard zijn gebleven. Op 1/3 van de locaties zijn er nog structuren uit de Eerste Wereldoorlog 

bewaard, maar werden ze niet herkend, maar aanzien als een recent spoor of verstoring. Mocht 

men beroep hebben gedaan op bronnen die gerelateerd zijn aan de Eerste Wereldoorlog, dan had 

men die daadwerkelijk als dusdanig kunnen identificeren. Het gaat hier niet alleen om 

loopgraven, maar vooral ook om barakken en geschutsopstellingen, die eerder een eindje achter 

het front te vinden zijn. Wat eveneens opvalt, is dat een aantal structuren niet opgemerkt werden 

doordat ze naast de proefsleuven lagen. Op deze plaatsen kon men ze mogelijks wel aansnijden 

mocht men ook hier de historische bronnen gebruikt hebben en de proefsleuven op een correcte 

manier georiënteerd hebben.  

Bijvoorbeeld historische luchtfoto’s kunnen een goede hulpmiddel zijn. Uit het onderzoek blijkt 

dat de bewaarde structuren nooit verder liggen dan 4,5 meter van de via deze luchtfoto’s 

gekarteerde sporen. Gemiddeld bedraagt het verschil 2,28 meter. Deze bron kan evenzeer voor 
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andere doeleinden gebruikt worden. Zo geven deze foto’s soms een beeld van hoe de structuren 

daterend uit vroegere perioden er uitgezien hebben in het begin van de 20
ste

 eeuw. In het 

studiegebied waren sites met walgracht, een burcht en een castrale motte zichtbaar op deze 

opnames. In geen enkel onderzoek naar deze structuren werden deze luchtfoto’s gebruikt. In feite 

zou men deze bron met hetzelfde gemak moeten aanwenden als de cartografische bronnen. Er 

werden immers luchtfoto’s genomen van meer dan alleen het front; zeker naar het einde van de 

oorlog toe werden ook luchtfoto’s genomen van gebieden die ver achter het front lagen 

(Stichelbaut 2009a, 46).  
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 Algemeen besluit 

 

Sinds de beslissing in 2002 van voormalig minister Van Grembergen om naar aanleiding van de 

uitbreiding van de A19 autosnelweg de bedreigde terreinen te gaan onderzoeken in functie van de 

nog bewaarde resten uit de Eerste Wereldoorlog, is er ondertussen tien jaar verstreken. Sindsdien 

is ook de professionele archeologie betrokken bij het onderzoek naar het archeologisch WOI 

erfgoed. In absolute cijfers is er gedurende die tien jaar een stijging van het aantal onderzoeken 

waarbij sporen uit de Eerste Wereldoorlog werden aangesneden. In de eerste vijf jaar bestaat het 

archeologisch onderzoek vooral uit geprogrammeerd onderzoek vanuit het I.A.P. en later het 

VIOE. De laatste vijf jaar is het voornamelijk de commerciële archeologie die verantwoordelijk 

is voor het archeologische onderzoek waarbij WOI-sporen werden aangesneden. Deze trend 

kadert in een algehele toename van het archeologisch onderzoek als gevolg van de zogenaamde 

‘malta-archeologie’. Het is echter zo dat in vergelijking met alle andere onderzoek, onderzoek 

waarbij resten uit andere periodes aangetroffen werden, het aandeel van de archeologie van de 

Eerste Wereldoorlog eerder verkleint dan vergroot. Enkel in 2011 lijkt er plots weer een opgang 

te zijn.  

Op basis van de verslaggeving kan geconcludeerd worden dat bij het aantreffen van structuren uit 

de Eerste Wereldoorlog, zoals loopgraven, bunkers, shelters, dug-outs en smalspoorlijnen, deze 

structuren daadwerkelijk onderzocht worden. Uit de verslagen blijkt wel dat bomkraters niet 

steeds systematisch bestudeerd werden. Vooral tijdens vervolgonderzoek worden ze soms als 

verstoring in negatieve zin aanzien. Ze kunnen echter wel informatief zijn. Hoewel de meeste 

granaattrechters effectief niets meer bevatten dan wat shrapnel of delen van de gedetoneerde 

granaten, zijn er exemplaren aangetroffen met nog niet ontplofte munitie, afval en zelfs 

menselijke resten. Zelfs op basis van de vorm van de granaattrechter en de metaalresten die er in 
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gevonden werden, kon tijdens één archeologische campagne bepaald worden van waar men de 

granaten afgeschoten had en kon men een artilleriebarrage reconstrueren. De vraag blijft evenwel 

hoe men bij de vele bomkraters waarmee men tijdens sommige archeologische onderzoeken 

wordt geconfronteerd, degene eruit kan halen die eventueel interessant zijn. Mogelijks zouden 

geofysische prospectiemethoden de oplossing kunnen zijn. Deze methoden worden echter nog 

maar beperkt ingezet; vooral bij commerciële archeologiebedrijven blijkt men zich vooral te 

beperken tot het gebruik van de metaaldetector. Als we vertrekken van de historische luchtfoto’s 

als bron, dan zien we echter dat een heel aantal structuren uit de Eerste Wereldoorlog die nog 

bewaard zijn, geïnterpreteerd werden als recent en dus ingetekend staan als verstoring. Uit de 

verslagen wordt het duidelijk dat er op deze plaatsen dus geen WOI-structuren bewaard zijn, 

terwijl die er uiteindelijk dan toch aanwezig waren en bijgevolg niet bestudeerd werden. Bij deze 

campagnes werden geen bronnen gebruikt uit de Eerste Wereldoorlog. Mocht men dit wel gedaan 

hebben, dan had men deze structuren als dusdanig kunnen identificeren. Het valt op dat vooral 

bodemsporen die aangetroffen worden tijdens archeologisch onderzoek in het hinterland, niet 

herkend worden als afkomstig uit WOI. Ook vanuit de verslagen blijkt dat het vooral structuren 

zijn die behoren tot de categorieën die zich in of dichtbij de voormalige frontzone bevonden.  

Het is niet toevallig dat hoe verder men van het toenmalige front verwijderd was, hoe minder 

gemakkelijk men bronnen uit de Eerste Wereldoorlog ter hand gaat nemen. Slechts bij één vierde 

van de archeologische campagnes in het studiegebied doet men beroep op historische bronnen uit 

de Eerste Wereldoorlog, en daarbij zijn de thematische onderzoeken naar WOI-resten gerekend. 

Dit lijkt heel weinig te zijn, daar men nooit verder dan 20 kilometer verwijderd is van het 

voormalige front. Er zijn zelfs archeologische campagnes die zich pal in de frontstreek bevonden, 

waarbij men zich zelfs niet gaat beroepen op deze bronnen. Aan de andere kant zien we vanaf 

2011 een trend opkomen, waarbij men het historisch vooronderzoek ten behoeve van de 

mogelijks aan te treffen WOI-sporen uitbesteedt. In 2011 is er een campagne geweest waarbij 

men ook het ontmijningsproces uitbesteedde. Op die manier trachtte men tijd te besparen, alsook 

de impact van dit proces op de aanwezige sporen en structuren te beperken. Het is immers zo dat 

er op heel wat plaatsen nog niet ontplofte munitie in bodem verborgen zit dat omwille van de 

ouderdom minder stabiel geworden is. Deze projectielen kunnen dus nog bijzonder gevaarlijk 

zijn.  
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Niet alleen voor het herkennen van de aangetroffen sporen en structuren is het belangrijk om 

historische bronnen te gaan gebruiken, maar bijvoorbeeld ook voor het oriënteren van de 

proefsleuven. Maar in één tiende van de gevallen doet men dat. Het gevaar bestaat dan ook dat 

bepaalde WOI-structuren tussen de proefsleuven vallen. Op basis van de luchtfoto’s is 

aangetoond dat dit meermaals is voorgevallen. Het is belangrijk ze haaks of op zijn minst schuin 

te gaan aansnijden om ze te kunnen detecteren.  

Bronnen uit de Eerste Wereldoorlog, en meer bepaald de luchtfoto’s die tijdens de oorlog 

genomen werden, hoeven niet enkel waardevol te zijn voor de studie van WOI-resten, maar 

kunnen ook een meerwaarde bieden voor archeologisch onderzoek op sporen uit andere periodes. 

Men heeft immers een beeld van hoe het landschap en bepaalde bouwwerken er in het begin van 

de twintigste eeuw bij lagen. In feite zou men met hetzelfde gemak deze bron moeten ter hand 

kunnen nemen zoals dat het geval is met andere (cartografische) bronnen.  

In het kader van een vooronderzoek trof men tijdens een aantal campagnes structuren aan die 

dateren uit de Eerste Wereldoorlog. Het is echter zo dat ze niet steeds (mede) geleid hebben tot 

een vervolgonderzoek. Integendeel, in meer dan de helft van de gevallen heeft men de sporen uit 

de Eerste Wereldoorlog niet als belangrijk genoeg geacht om een vervolgonderzoek te gelasten. 

Vaak ging het evenwel om campagnes waar men vooral bomkraters heeft aangetroffen, maar 

soms ging het ook om slecht bewaarde loopgraven of smalspoorwegen. In het verslag staat dan 

vermeld dat verder onderzoek geen extra informatie zou aanreiken.  

Kortom, in tegenstelling tot wat men soms in de literatuur laat uitschijnen, bevindt men zich 

momenteel nog in een fase waarbij de archeologie van de Eerste Wereldoorlog zijn weg zoekt 

binnen de professionele archeologie. Niet overal worden deze structuren met dezelfde aandacht 

bestudeerd als de restanten uit andere periodes. Ook de mate waarbij men bronnen uit deze 

periode ter hand gaat nemen, blijkt nog vrij beperkt te zijn. Heel wat informatie dreigt op die 

manier verloren te gaan. Daarnaast zijn er heel wat vraagstukken die opgelost dienen te worden. 

Het is bijvoorbeeld zo dat de materiële cultuur uit de Eerste Wereldoorlog, meer bepaald de nog 

niet gedetoneerde ontploffingstuigen en de aanwezigheid van (identificeerbare) menselijke 

resten, bijzonder is en geen vergelijking kent met voorgaande periodes. In de aanloop tot de 

honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog is het zo dat de discipline in een 

stroomversnelling lijkt te komen. Vooral het laatste jaar toont enkele wezenlijke veranderingen 
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wat betreft de WOI archeologie. De uitbesteding van de historische voorstudie en het 

ontmijningsproces, het aantal campagnes waarbij WOI-structuren onderzocht werden en vooral 

het WOI erfgoed onderzoek van het VIOE zijn hiervan voorbeelden. Het is maar de vraag hoe het 

zich in de toekomst gaat voortzetten.  
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 Bijlage 

 

Lijst met archeologische campagnes die de dataset uitmaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


