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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als archeologische
site van het Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge in
Ieper (Ieper, Zillebeke)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1°;
Gelet op het mm1steneel beslult van 21 augustus 2018 tot voorlopige beschermmg als
archeologische s1te van het Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde R1dge 1n Ieper
(Ieper, Z1llebeke);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 17 september 2018 tot en met 17
oktober 2018 en waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Gelet op de bezwaren van de zakeliJkrechthouders waarvan de behandeling 1s opgenomen
biJlage;

1n

Gelet op de hoorz1tt1ng, georganiseerd door de stad Ieper op 5 oktober 2018 waarvan het
verslag en de behandelmg van de condusles ervan ZIJn opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend archeologisch onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn
opgenomen 1n het bescherm1ngsdoss1er, de erfgoedwaarde van het Eerste Wereldoorlogslagveld van Bellewaarde R1dge aantonen;
Overwegende dat het Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde R1dge archeologische
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Tussen 24 me1 1915 (het emde van de Tweede Slag biJ Ieper) en 31 JUli 1917 (het beg1n van
de Derde Slag biJ Ieper) 1s Bellewaarde R1dge systematisch Uitgebouwd tot een oorlogszone,
d1e door de Duitsers verbeten verdedigd en door de geallieerden voortdurend aangevallen
werd. In het bodemarch1ef, dat hierdoor ontstaan 1s, rust veel mformat1e over de aanleg, de
evolutie en de Uitbouw van de stellmgen en de organ1sat1e van aanval en verweer.
Waar het terrem het toeliet, was ondermiJning een belangnJk wapen 1n de oorlogsvoenng.
D1verse kraters, de littekens van deze onderm1Jn1ngsoperat1es ZIJn 1n Bellewaarde pramment
aanwezig. Ze moeten gez1en worden 1n combmat1e met de frontlinies en het tussenliggend no
rnan's land. De meerwaarde z1t ook 1n de bewanng van een dergeliJke concentratie van
kraters 1n comb1nat1e met aan weersZIJden goed bewaarde ondergrondse sporen van de
stellingen,
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BESLUIT:

Artikel 1. Met toepass1ng v'an art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artikel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen defm1t1ef beschermd als
archeologische s1te:
het Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde R1dge, Oude Kortn]kstraat en
Bellewaardestraat 1n Ieper (leper en Z1llebeke), bekend ten kadaster: Ieper, 2de afdeling,
sect1e B, 390B, 390C, 576E (deel), 576F en Ieper, 16de afdelmg, sect1e A, lD (deel), lOM,
lOP, lOS, lOT, llA, llC, 12M, 12N, 13K, 16B, 19B, 20G, 20H, 21F, 22Z, 30F (deel), 120L,
120M, 121E2, 121F2, 121G2, 121H2, 121M, 121N, 121P, 121R, 121S, 121T, 121Y en deel
Uitmakend van het openbaar domem.

De defin1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
dit beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. De archeologische s1te heeft archeologische waarde.

De erfgoedelementen en -kenmerken van de archeologische s1te ZIJn:
Door het verloop van de oorlog en z'n topografie IS Bellewaarde R1dge tiJdens de Eerste
Wereldoorlog u1tgegroe1d tot een fel betw1ste locatie. De Midden-West-Vlaamse heuvelrug,
waarvan Bellewaarde deel Uitmaakt 1s m het verloop van de oorlog zeer belangnJk gebleken.
De Duitsers w1sten er hun voordeel mee te doen en konden de geallieerden m 1nfeneure
pos1t1es dwmgen. Door de topografie 1s de belev1ngswaarde van de s1te dan ook zeer hoog.
Terremen, d1e na de oorlog summ1er geegaliseerd ZIJn en n1et ged1epgrond en waar een
concentratie aan miJnkraters aanwez1g 1s, ZIJn zeldzaam. De we1den en de bossen rond
Bellewaarde Hoeve ZIJn er een voorbeeld van.
U1t allerlel verschillend onderzoek (h1stonsch, luchtfotografisch, cartografisch, geofysisch en
landschappeliJk) was voor Bellewaarde R1dge een groot bestand aan mogeliJke sporen en
structuren opgebouwd.
Het evaluerend archeologisch onderzoek bevestigde de aanwez1ghe1d van de structuren en
bewees de Uitstekende bewanngstoestand ervan. De Uitbouw van de loopgraven en de
schuilplaatsen aan be1de ZIJden 1s sprekend voor de plaatseliJke s1tuat1e en ook de mobiele
vondsten getu1gen van het helse leven m de loopgraven.
In het Bellewaardebos ZIJn nog elf miJnkraters bewaard van de onderm1]nmgsoperat1es, d1e
van september 1915 tot JUli 1917 de hoogte van Bellewaarde teisterden. Ze ZIJn zowel van
Du1tse als van Bntse oorsprong, aanvalsmiJnen maar ook tegenmiJnen. Daaraan 1s een
miJngangenstelsel gekoppeld. De ondergrondse oorlog heeft ook veel slachtoffers gemaakt.
Zowel 1n de kraters als m de ondergrond rusten dan ook nog taln]ke gesneuvelden.
In het bos IS ook de restant van een lanceerhelling voor V 1-raketten u1t de Tweede
Wereldoorlog aanwezig.
In Ra1lway Wood IS een twaalfde (Du1tse) miJnkrater bewaard en het daarmee verbonden
miJngangenstelsel. In het bos ZIJn de aldaar sterK Uitgebouwde, eerste Bntse lm1e en de
aansluitende verbmdmgsloopgraven gesitueerd. Onder het bos 1s een ru1me
verbli]fsaccommodat1e aangelegd.
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Art. 3. Voor de beschermde archeologische s1te gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
m s1tu behoud van het bodemarchief en het microrellef van de relicten u1t de Eerste en
de Tweede Wereldoorlog;
2°
vermiJden van alle mogeliJke vormen van bodemverstonng;
3°
vermiJden van bodemerosie, m het biJZOnder van de kraters door betredmg te
verhmderen;
4°
tiJdig vellen van wmdvalllge bomen, zonder daarbiJ de wortelklult te roo1en;
1n acht nemen van een biJZondere bosbeheerspraktiJk, onder meer door vooropgezette
5°
sleeproutes en eventuele explo1tat1ewegen te volgen, door lier- of paardenkracht te
overwegen en door kappmgen slechts Uit te voeren m een geschikte penode;
6°
Inpassen van voorafgaand en preventlef archeologisch onderzoek wanneer m s1tu
behoud van bodemsporen n1et kan worden gegarandeerd.
Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van de beschermde archeologische s1te ZIJn
verplicht de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1o
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, w1nd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen m geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan de beschermde archeologische s1te moet een
toelatmg worden aangevraagd:
1°
het WIJZigen van het m1crorellef;
2°
elke handeling, d1e een aanzienliJke WIJZiging van landschapskenmerken tot gevolg
heeft;
3°
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
4°
het plaatsen van ondergrondse le1d1ngen;
5°
het aanleggen of WIJZigen van paden of wegen;
6°
het aanplanten, vellen en ontstronken van bomen;
7°
het plaggen en afvoeren van plaggen;
8°
het scheuren van grasland;
go
het omzetten van grasland naar bos.
Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tv1enng van regulier onderhoud.

Brussel,

1
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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