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Betreft: Adviesvraag voorlopige bescherming Ieper Bellewaarde Ridge
Geachte,
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed ontving op 22 mei 2018 uw adviesvraag over de voorlopige
bescherming als archeologische site van Bellewaarde Ridge in Ieper. Voorliggend
beschermingsvoorstel omvat het Eerste Wereldoorlog-slagveld rondom de Bellewaerde Hoeve en ter
hoogte van Railway Wood.
De commissie merkt op dat eind 2017 reeds een eerste beschermingsdossier voor Bellewaarde Ridge
werd opgemaakt. Toen werd een beperktere beschermingsperimeter voorgesteld. In haar advies van
14 december 20171 wees de commissie er op dat ook Railway Wood diverse ondergrondse en aan de
oppervlakte aanwezige structuren en sporen van de Eerste Wereldoorlog bewaart. De commissie
vroeg toen te verduidelijken waarom deze zone niet in de afbakening werd opgenomen.
Het is positief dat voorliggend beschermingsvoorstel een verruimde perimeter afbakent zodat ook
Railway Wood wordt meegenomen in de bescherming. Het is voor de commissie wel nog onduidelijk
waarom de Britse mijngangen op de percelen A21/G en A22/A2 niet worden meegenomen. Deze
maken nochtans deel uit van het grotere mijngangenstelsel dat door de bescherming wordt gevat. De
commissie vraagt aldus verder te onderbouwen waarom de percelen A21/G en A22/A2 niet
meegenomen worden in de afbakening.
Wat de instandhoudingsvoorschriften voor de archeologische site betreft, is het positief dat het
herwerkte ministerieel besluit tegemoet komt aan de eerdere bemerkingen van de commissie. De
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commissie vroeg met name in artikel 4 de instandhoudingsvoorschriften inzake metaaldetectie en
inzake het behoud van het microreliëf te schrappen.
Tot slot ondersteunt de commissie de aanpassingen die aan het inhoudelijk dossier werden
aangebracht, in functie van de verruimde beschermingsperimeter.
De commissie erkent de archeologische erfgoedwaarde van Bellewaarde Ridge en geeft een gunstig
advies voor de voorlopige bescherming als archeologische site.

Namens de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed,
Met vriendelijke groeten,

Michiel Deweirdt
voorzitter
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