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VERSLAG
De voorzitter opent de vergadering en dankt hierbij de heer Piet Chielens dat de PROCORO in de
leeszaal van het kenniscentrum van het vernieuwde museum Flanders Fields kan vergaderen. Na
de inleiding zal hij achtereenvolgens de heer Dries Vanbelleghem en daarna de heer Piet Chielens
verzoeken om een korte exposé te geven over hun respectievelijke insteken van de dagorde.
Graag verwelkomt hij hierbij de leden van de PROCORO op deze studiereis, volledig opgevat in
aandacht van de studie van de ruimtelijke ordening-benadering van WO I. Reeds meerdere keren
heeft de PROCORO zich in een aantal specifieke dossiers gebogen over de geëigende r.o.problematiek van archeologische sites van de “Grote Oorlog” in onze westhoek-area. Specifiek
wordt meer en meer aandacht besteed aan niet-visuele (dus archeologische) dragers, die in dit
gebied her en der voorkomen. Systematisch wordt getracht om hierbij meer belangstelling voor
deze archeologische sites te bekomen bij de betrokken gemeentebesturen, de daarbij bevoegde
administraties en ook bij de PROCORO in haar adviestaken daaromtrent.
De heer Dries Vanbelleghem van de dienst ruimtelijke planning licht het voorstel toe van het
Vlaams gewest over de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur voor Ieperboog Zuid
(hoofdzakelijk Ieper –Heuvelland).
Een lid vraagt of het klopt dat er in de regio op heden nog geen enkel ankerplaats is. De adviezen
die verwijzen naar de ankerplaatsen zouden dan de ankerplaatsen zijn vanuit de landschapsatlas.
De heer Dries Vanbelleghem bevestigt dit maar zegt ook dat er heel wat dossiers lopende zijn om
ankerplaatsen af te bakenen
Een ander lid zegt dat er toch veel ankerplaatsen zijn.
De heer Dries Vanbelleghem verduidelijkt dat de landschapsatlas heel wat ankerplaatsen voorstelt.
Er is een decretale procedure voorzien om een ankerplaats af te bakenen. Wanneer er een
definitieve besluit is van een ankerplaats, moet dit nog vertaald worden in een ruimtelijk
uitvoeringsplan. Dit gebeurt slechts via de ruimtelijk uitvoeringsplannen die opgemaakt worden in
het kader van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur.
Een lid vraagt of de ankerplaatsen van de landschapsatlas volledig worden vertaald in ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
De heer Dries Vanbelleghem legt uit dat een ankerplaats heel gedetailleerd is. In een RUP gaat het
om een afgebakend gebied waarbinnen een verhoogde aandacht voor het landschap wordt
gevraagd. Bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen is een bijkomend advies nodig
van de Vlaamse administratie erfgoed.
Nog een ander lid merkt op dat er naast de Palingbeek nog andere provinciale domeinen zijn.
De heer Dries Vanbelleghem beaamt dit en verwijst naar de Kemmelberg waar de provincie ook
vragende partij is om hiervoor een PRUP op te maken.
De voorzitter dankt de heer Dries Vanbelleghem voor de toelichting.
De voorzitter is verheugd dat de heer Piet Chielens bereid is om verdere toelichting te geven voor
de PROCORO, alsook de leden verder laat kennismaken met WOI op het terrein in het bijzonder de
site van de Palingbeek en Hill60
De heer Piet Chielens zegt dat het verhaal van WOI een verhaal is waar je moeilijk fier kan op zijn
maar de streek heeft toch de verantwoordelijkheid om er zorgvuldig mee om te springen, zeker in
de ruimtelijke ordening.
De heer Piet Chielens geeft meer duiding over WOI en de relicten die nog steeds in het landschap
terug te vinden zijn. Vervolgens gaat de heer Piet Chielens dieper in op het concept van het
vernieuwde museum waar de link wordt gelegd met het landschap. De toelichting wordt begeleid
door wereldoorlogse geluiden van bombardementen door de werken die nog aan de gang zijn.
Daarna gaat de PROCORO-leden naar de Palingbeek en Hill 60 onder leiding van Piet Chielens. Op
verschillende plaatsen werd halt gehouden waar duidelijk in het landschap de sporen van WOI nog
te zien zijn.
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De voorzitter nodigt de leden uit voor het middagmaal in restaurant Ariane te Ieper. Hij verzoekt
hierbij het glas te heffen voor een specifiek verjaardags-evenement. Immers de provinciale dienst
ruimtelijke planning viert zijn 10-jarige verjaardag. Deze dienst is in het verloop van de jaren
gestadig gegroeid in kwaliteit, zowel in haar service bij de gemeenten als bij de opmaak van de
eigen ontwerpopdrachten. De PROCORO geniet continu van de strategische insteek van deze
administratie voor de werkzaamheden van onze PROCORO-werking. Daarbij dankt de PROCORO
van harte de vaste secretaris Stephaan Barbery en de logistieke manager Birgit Bullynck en het
volledige team van deze dienst voor hun inzet voor onze adviserende instantie.
Na het middagmaal worden de begraafplaats Lyssenthoek (Poperinge) en de loopgravensite
Bayernwald (Heuvelland) bezocht.
Lyssenthoek:
Op het gehucht Lijssenthoek (Poperinge) was van 1915 tot 1920 het grootste veldhospitaal van de
Ieperboog ingericht. De boerderij van Remi Quaghebeur, gelegen aan de spoorlijn PoperingeHazebrouck, was de ideale plek voor de triage en evacuatie van zieken en gewonden. Tenten en
barakken hadden in piekperiodes vierduizend hospitaalbedden ter beschikking. Het terrein strekte
zich uit over enkele tientallen hectare.
De begraafplaats is een spiegel van het oorlogsgeweld in de Ieperboog. Wie gewond raakte, werd
afgevoerd naar het veldhospitaal. Zij die het niet haalden, werden ter plaatse begraven. De
begraafplaats groeide organisch. Zo verwijzen de piekdagen op Lijssenthoek steeds naar een
gebeurtenis aan het front, zij het met een, twee of drie dagen vertraging. Vandaag liggen er 10785
slachtoffers begraven.
Bayernwald :
De Duitse loopgravensite Bayernwald in Wijtschate ligt op een hoogte van 40 meter en heeft
hierdoor een grote militair-strategische waarde. Legers op een hoogte of heuvel, hebben immers
een beter zicht op het front. Zo kan men de kanonnen trefzeker richten en de eigen stellingen
makkelijker verdedigen. Vandaar dat Franse en Beierse soldaten in november 1914 een verbeten
strijd leverden om het bezit van deze site. De Duitsers winnen het gevecht en vanaf dat moment
noemt men de plaats Bayernwald. Van 1914 tot de zomer van 1917 bouwen zij hun Bayernwald uit
tot een onneembare vesting. Wat nu nog te zien is, maakt maar 10% uit van wat het in 1917
geweest is!
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