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Betreft: Adviesvraag voorlopige bescherming Ieper Bellewaarde Ridge
Geachte,
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed ontving op 24 november 2017 uw adviesvraag over de
voorlopige bescherming als archeologische site van Bellewaarde Ridge in Ieper.
De commissie vindt het positief dat voorliggende bescherming wordt geduid in relatie tot het
beleidsinitiatief inzake de bescherming van de relicten van de mijnenoorlog aan het front van de Eerste
Wereldoorlog. Verder is het positief dat het beschermingsvoorstel uitgebreid ingaat op de resultaten
van de diverse historische, luchtfotografische, cartografische, geofysische en landschappelijke
onderzoeken. Dit resulteert in een zeer goed gedocumenteerd dossier.
De commissie merkt wel op dat op basis van het gevoerde onderzoek blijkt dat ook de zone gekend als
Railway Wood diverse ondergrondse en aan de oppervlakte aanwezige structuren en sporen van de
Eerste Wereldoorlog bewaart. Deze zone wordt niet meegenomen in de voorgestelde afbakening. De
reden hiervoor is onduidelijk. De commissie vraagt dit te verduidelijken.
De commissie ondersteunt de beheersvisie voor de archeologische site (art. 3 MB), maar formuleert
wel enkele bemerkingen inzake de instandhoudingsvoorschriften (art. 4 MB). Naast de vier decretaal
vastgelegde voorschriften wordt bijkomend ingeschreven dat ervoor gezorgd moet worden dat er geen
metaaldetectie wordt uitgevoerd en dat het microreliëf behouden wordt. De commissie wijst erop dat
de spelregels inzake metaaldetectie vervat zitten in de Code van Goede Praktijk, waarnaar tevens
verwezen wordt in de beheersvisie. Ook het behoud van het microreliëf wordt gevat door de
beheersvisie én er wordt een toelatingsplicht aan gekoppeld. De commissie vraagt beide
instandhoudingsvoorschriften te schrappen.
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Op basis van bovenstaande opmerkingen geeft de commissie een voorwaardelijk gunstig advies voor
de voorlopige bescherming als archeologische site van Bellewaarde Ridge in Ieper. De commissie
vraagt de afbakening verder te verduidelijken, maar bepaald wat betreft het niet opnemen van de
zone gekend als Railway Wood.

Namens de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed,
Met vriendelijke groeten,
Michiel Deweirdt
voorzitter
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