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1. Inleiding en vraagstelling
Naar aanleiding van een archeologienota met betrekking op een perceel gelegen aan de
Poelkapellestraat in Langemark-Poelkapelle wordt een historisch (desktop-)onderzoek uitgevoerd met
betrekking tot de lokalisatie van mogelijk aanwezig resten uit de Eerste Wereldoorlog.
Op basis van een beproefde methodologie worden door de Vakgroep Archeologie sinds 2005
historische luchtfoto’s bestudeerd (Birger Stichelbaut, 2006; B Stichelbaut, 2011). Luchtfoto’s zijn een
zeer gedetailleerde bron van informatie die een uniek inzicht bieden in wat er op het terrein gebeurde.
Op basis van deze beelden wordt een GIS-inventarisatie gemaakt van sporen die zichtbaar zijn op de
oorlogsfoto’s en die mogelijk bewaard gebleven zijn in de ondergrond.
De concrete doelstelling van dit historisch vooronderzoek is een analyse van historische luchtfoto’s
en loopgravenkaarten m.b.t. de lokalisatie en historische duiding van mogelijk aanwezig erfgoed uit
de periode van de Eerste Wereldoorlog.

2. Studiegebied – afbakening zone
Het projectgebied bevindt zich aan de Poelkapellestraat in Langemark-Poelkapelle (Figuur 1).

Figuur 1 Afbakening studiegebied (bron orthofoto agiv.be)

3. Data en archieven
Archiefonderzoek heeft aangetoond dat er zich verspreid over België; Europa, Australië en de VS grote
luchtfotoarchieven bevinden (Birger Stichelbaut, 2009; B Stichelbaut & Bourgeois, 2008; Birger
Stichelbaut & Bourgeois, 2009). Voor het bestuderen van het projectgebied werden 32 historische
WO1-luchtfoto’s geraadpleegd. Deze zijn afkomstig uit de collectie van het Koninklijk Legermuseum
Brussel (KLM-MRA)(n=28), het Centrum voor Historische Documentatie van het Leger (SGRS S/A)(n=2)
en Mc Masters University.
De oudste gedateerde luchtfoto die binnen deze zone teruggevonden is dateert van 2 april 1916. De
twee jongste foto’s dateren van 21 september 1918. Een vergelijkende luchtfotografische studie biedt
een chronologisch overzicht van de ontwikkeling van het militaire landschap in het studiegebied in
deze periode. Loopgravenkaarten geven aanvullende informatie voor de eerste twee oorlogsjaren. In
dit rapport wordt een selectie van luchtfoto’s en loopgravenkaarten opgenomen, meer specifiek deze
waarop een wijziging te bemerken is ten opzichte van een vorige situatie.
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4. Georectificatie luchtfoto’s
De luchtfoto’s lijken op het eerste zicht perfect verticaal te zijn, maar dit is een misopvatting.
Schaalverschillen treden op in diverse delen van de luchtfoto’s, de beelden worden daarom beter
omschreven als “bijna-verticaal”. Om deze reden werd geopteerd voor een polynomiale transformatie
van de 2e orde om de beelden recht te trekken. Onderstaande figuur toont de luchtfotobedekking van
het onderzoeksgebied en geeft een idee van de schaal van de 32 luchtfoto’s die voor dit project werden
geconsulteerd.

Figuur 2 Bedekking van 20 geraadpleegde historische luchtfoto's (bron orthofoto agiv.be)

5. Tijdsreeks historische luchtfoto’s WO1
5.1.

Eerste Slag om Ieper

Na de val van de Antwerpse fortengordel en de terugtrekking van het Belgische Leger nadert de
oorlog begin oktober 1914 met rasse schreden de Westhoek. Het Belgische Leger trekt zich terug
achter de IJzer rivier en nabij Diksmuide wordt een bruggenhoofd opgericht. Nabij Ieper nemen de
Geallieerden stelling op de hoogtes nabij Ieper. Nabij Langemark vangt o de Eerste Slag om Ieper aan
met de zogenaamde Slag om Langemark op 21 oktober 1914. Aan Britse zijde situeren zich de 1e
Divisie ten hoogte van Langemark (National Archives WO95/1227)(Figuur 4) , iets ten zuidoosten
hiervan de Britse 2de Divisie (Figuur 5). Het projectgebied bevond nabij de zone waar de Britse 5de
Brigade van de 2de Divisie stond opgesteld (Figuur 5). Een dag per dag beschrijving van deze veldslag
leidt in het kader van deze studie te ver. Maar aan het einde van de slag om Langemark slaat de
bewegingsoorlog om in een patstelling in de loopgraven. Beide graven beide partijen zich voor de
eerste oorlogswinter stevig in. Het projectgebied komt net achter de Britse frontlijn te liggen
dewelke zich 300 meter ten noorden van het projectgebied situeert (Figuur 3 & Figuur 6).
Uit deze eerste fase van de oorlog zijn slechts weinig historische kaarten beschikbaar. Een zeldzame
observatiekaart gemaakt door Freiherr Von Kanne geeft een weergave van het Duits en Franse
loopgravenstelsel in de periode van januari 1915 (Figuur 6). In het projectgebied zijn sporen te zien
van geallieerde loopgraven die gemarkeerd zijn als zwarte lijnen. Dit zijn uiterst vroege loopgraven
die gegraven zijn tijdens of net na oktober / november 1914. Het gaat om een ondersteunende
loopgraaf die een verbinding vormt tussen de geallieerde eerste en tweede linie.

Figuur 3 Ligging van het projectgebied ten opzichte van de voornaamste frontlijnen (bron orthophoto: agiv.be)

Figuur 4 Positionering van de Britse 1e Divisie bij de aanvang van de Slag om Langemark (National Archives WO95/1227)

Figuur 5 Situatiekaart van de Britse 5de Brigade (2e DIV) bij aanvang van de Slag om Langemark (National Archives
WO95/1343)

Figuur 6 Uitsnede uit een Duitse observatiekaart net voor de Tweede Slag om Ieper, het projectgebied is met een rode
cirkel gemarkeerd (bron kaart: IFFM)

5.2.

Tweede Slag om Ieper

Op 22 april 1915 lanceren Duitse troepen vanuit hun voorste linies een aanval met chloorgas. De
geallieerden worden door deze actie verrast en in de paniek ontstaat een gat in de linies. Vooral
tussen Steenstraat en Langemark is het effect van het gas goed voelbaar. Ten oosten van Langemark
was het gas minder effectief, de Duitse 52e Divisie had bij het projectgebied meer weerstand
(Edmonds, 1928). Tijdens de veldslag slaagden Duitse troepen slagen erin om op sommige punten tot
wel 4 kilometer ver door te storen (Edmonds, 1928)( Figuur 7)). De verwachte doorbraak door de
Ieperboog er was er echter niet gekomen en na enkele weken van kleine acties en schermutselingen
loopt het front opnieuw vast op 25 mei 1915.

Het projectgebied bevindt zich vanaf dan op circa 4 kilometer achter de Duitse linies te liggen en zal
vanaf dan deel uitmaken van het Duitse achterland (Figuur 3 & Figuur 7).
De vroegste luchtfoto die voor het projectgebied voor handen is dateert van 2 april 1916. Op dit
beeld zijn de voormalige geallieerde loopgraven die op de observatiekaart van von Kanne zijn
gemarkeerd voor het eerst duidelijk zichtbaar. Tot aan de zomer van 1917 zijn er geen wijzigingen te
bemerken. Er is zijn geen bijkomende structuren te zien. Op een luchtfoto genomen op 13 juli 1917
zijn de loopgraven uit het eerste oorlogsjaar nog nauwelijks te herkennen (Figuur 9).

Figuur 7 Situatie voor en na de openingsdag van de Tweede Slag om Ieper (Edmonds 1928)

Figuur 8 Belgische luchtfoto 2 april 1916 (bron: KLM-MRA)

Figuur 9 Britse luchtfoto 13 juli 1917 (bron: KLM-MRA)

5.3.

Derde Slag om Ieper

In de lente en zomer van 1917 plannen de Geallieerden een aanval bij Ieper. Dit grootschalige
offensief had als bedoeling om doorheen de patstelling van het Westelijke Front heen te breken en
op te rukken naar de havens aan de Belgische kust waar de Duitsers hun onderzeebootbasissen
hadden (Edmonds, 1948). Op 31 juli 1917 ging de Derde Slag om Ieper van start. Op een 20 kilometer
breed front gingen zowat 100.000 Franse en Britse troepen in de aanval.
In de namiddag van 31 juli begon het te regenen, en de hele augustusmaand bleef bijzonder nat. Het
door de artilleriebeschieting fel verwoeste aanvalsveld veranderde langzaam in een immens moeras.
Tanks die de infanterieaanval steunden, reden vast in de modder. De verliezen waren al na deze
openingsfase zeer groot. Het aanvalsplan gaf aan dat de heuvelrug bij Passendale in de eerste 72 uur
van het offensief moest kunnen worden ingenomen, om dan naar Roeselare op te rukken. Dat

gebeurde niet. In het noorden, bij Pilkem, was de aanval succesvol en naderde het front tot aan de
Steenbeek op circa 1,3 kilometer ten westen van het projectgebied.
De volgende stap voorwaarts was er op 16 augustus 1917 wanneer een gezamenlijke Frans-Britse
aanval plaats vond in de noordelijke Ieperboog. Het projectgebied lag in het aanvalsgebied van de
Britse 20ste en 38ste Divisie (Figuur 11). Op 16 augustus 1917 slaagden ze erin om op te rukken tot aan
de Duitse derde positie (Wilhelmstellung)die verdedigd werd door de Duitse 26ste Divisie (bron: Brtise
loopgravenkaart 22/8/1917, Western Front Association (Figuur 10). Vanaf dit moment komt het
projectgebied op amper 150 meter achter de Britse frontlijn te liggen (Figuur 10). In deze periode is
het slagveld reeds volledig omwoeld door honderden granaattrechters waarin soldaten beschutting
zochten. Om de frontlijn te stabiliseren werden ofwel oude loopgraven herbruikt ofwel nieuwe
loopgraven (of segmenten ervan) gegraven. Een Britse loopgravenkaart (en verschillende andere
Belgische en Britse voorbeelden uit dezelfde periode) toont voor het eerst aan hoe er ook binnen het
projectgebied een Britse activiteit was in de periode tussen 16 augustus en 20 september 1917.
Binnen het projectgebied is een loopgraaf gemarkeerd als een blauwe lijn (Figuur 12)
Hierna stagneerde de vooruitgang van het offensief in afwachting van betere weersomstandigheden.
Generaal Gough, bevelhebber van het Britse Fifth Army, die tot dan de operaties had geleid werd
opzij gezet, en generaal Plumer kreeg het commando. Plumer begon met een andere tactiek toe te
passen waarbij de hoofdmacht van zijn aanval niet bij de bestorming werd ingezet, maar wel bij de
consolidatie, waardoor de Duitse tegenaanvallen minder succes kenden. Op 20 september werd een
eerste grote sprong voorwaarts gemaakt. Deze aanval staat bekend als de Slag om de Meenseweg
(20 september 1917) maar ook bij Langemark en Poelkapelle wordt vooruitgang geboekt. Vanuit het
projectgebied lanceerde de Britse 20ste Divisie hun aanval en slaagden er slechts in om circa 600
meter verder op te schuiven. Het projectgebied komt op circa 750 meter achter de Britse linies te
liggen. Binnen dergelijke projectgebieden bestaat steeds een mogelijkheid tot het aantreffen van
versterkte kraters die tijdens de Derde Slag gebruikt zijn als tijdelijke gevechtspost (Verdegem,
Dewilde, Heyvaert, & Wyffels, 2018) of het aantreffen van vermiste soldaten die omkwamen tijdens
de Derde Slag om Ieper en in dergelijke kraters verzeild raakten. (Verdegem, Dewilde, Bracke, et al.,
2018).
Op 4 en 9 oktober gaat het offensief terug verder tussen de St-Jansbeek en Broodseinde. Als gevolg
hiervan kwam het projectbied stapsgewijs steeds verder achter de Britse linies te liggen (Figuur 14).
Het zou nog duren tot 10 november 1917 vooraleer het gefaalde offensief definitief wordt stopgezet.
Op dat moment ligt het projectgebied op 2,8 kilometer achter de frontlijn (Figuur 3). Een Duitse
loopgravenkaart geeft de situatie weer net na het stopzetten van het offensief en verhult hoe zich
binnen het projectgebied een loopgraaf aftekent die deel uitmaakt van een uitgebreide Britse stelling
(Figuur 13). De vroegste luchtfoto die beschikbaar is voor de periode na de Derde Slag om Ieper
dateert van 26 december 1917 en toont de loopgraaf in detail (Figuur 14). Tot aan de start van het
Duitse voorjaarsoffensief blijft de situatie onveranderd en blijft de omvangrijk uitgebouwde en vrij
brede loopgraaf in gebruik (Figuur 15).

Figuur 10 Vooruitgang tijdens de Derde Slag om Ieper (eigen verwerking luchtfoto's en talrijke loopgravenkaarten en
historische bronnen (bron orthofoto: agiv.be)

Figuur 11 Aanvalsplan Britse 11e Divisie met net ten noorden ervan binnen het projectgebied de aanvalszone van de 20ste
Divisie (bron: National Archives UK)

Figuur 12 Britse loopgravenkaart 19 september 1917 (bron: IFFM)

Figuur 13 Duitse loopgravenkaart 10 november 1917 (bron: Western Front Association)

Figuur 14 Britse luchtfoto 26 december 1917 (bron: Mc Masters University)

Figuur 15 Belgische luchtfoto 21 april 1918 (bron: KLM-MRA)

5.4.

Duits voorjaarsoffensief

Door de Russische Revolutie en de ineenstorting van het Russische leger krijgt Duitsland eind 1917
maar met één front meer te maken. Als gevolg hiervan komen grote hoeveelheden troepen vrij en
plannen de Duitsers nogmaals een offensief om de kanaalhavens aan de Noord-Franse kust te
bereiken. Op 9 april begint in Vlaanderen Operatie Georgette onder leiding van Ludendorff. Vanaf 12
april trekken de Britten een groot deel van hun troepen terug uit de volledige Ieperboog en houden
ze slechts enkele voorposten bezet. Op 25 en 26 april wordt zwaar gevochten om de Kemmelberg in
het zuiden van de Ieperboog. Het offensief loopt echter opnieuw vast, in minder dan een maand tijd
wordt volledig het terrein vrijgegeven dat veroverd werd tijdens de Derde Slag bij Ieper (Figuur 3).
Het projectgebied komt op ruim 1,3 kilometer achter de Duitse frontlijn te liggen. In eerste instantie
blijft de situatie onveranderd. De voormalige Britse loopgraaf werd ingenomen en werd mogelijk
hergebruikt door Duitse troepen (Figuur 16). Tussen 17 juli 1918 en 20 september 1918 () is het enige
nieuwe spoor dat zichtbaar wordt een kleine smalspoorlijn die vanuit het oosten naar de in het
westen gelegen frontlijn loopt. Dit is meteen ook de laatste nuttige tijdsopname van het
projectgebied. Op dit beeld zijn binnen het projectgebied honderden granaattrechters te zien.

Figuur 16 Belgische luchtfoto 17 juli 1918 (bron: KLM-MRA)

Figuur 17 Belgische luchtfoto 21 september 1918 (bron: KLM-MRA)

5.1.

Bevrijdingsoffensief 1918

Op 28 september 1918 gaat overal langsheen de frontlijn in België de laatste fase van de oorlog van
start. Op deze datum barst het eindoffensief los. Reeds op de eerste dag van het offensief is er een
grote vooruitgang van en wordt het projectgebied bereikt door Belgische troepen (Weemaes, 1969).
Dezelfde dag nog rukken ze vijf kilometer verder door tot aan de Wald-Riegel en de Tiendeberg.

Figuur 18 Belgische acties op 26 september 191/ (bron: Weemaes 1969)

6. Kartering sporen en besluit
Alle zichtbare relicten werden aan de hand van een geografisch informatiesysteem gedigitaliseerd.
Deze GIS-inventaris laat toe om het erfgoedpotentieel van deze site in te schatten.
Algemeen kan er gesteld worden dat er een matige densiteit aan sporen is binnen het projectgebied.
Binnen het projectgebied bevonden zich twee vroege Duitse loopgraven. Enerzijds gaat het om een
enkele vroege geallieerde loopgraven uit de periode net na de Eerste Slag om Ieper. Deze blijven in
gebruik tot aan de start van de Tweede Slag om Ieper. Een tweede fase breekt aan wanneer er tijdens
de Derde Slag om Ieper een nieuwe Britse loopgraaf wordt aangelegd om het gewonnen terrein te
consolideren. Een derde structuur wordt in de laatste maanden van de oorlog aangelegd. Het betreft
een Duitse smalspoorweg voor het vervoeren van materieel naar de frontlijn.
Het is puur op basis van de historische luchtfoto’s niet mogelijk om na te gaan wat precies de impact
geweest is in de bodem. Tijdens talrijke archeologische vooronderzoeken / opgravingen in de regio is
echter gebleken dat de impact van WO1-sites substantieel is (Bracke, Gheyle, Hoorne, & Stichelbaut,
2018; B. Stichelbaut, 2018; Birger Stichelbaut et al., 2017; Van Hollebeeke, Stichelbaut, & Bourgeois,
2014).
Aandachtspunten:
•

Vroege geallieerde loopgraven uit periode november 1914- april 1915

•

Aanwezigheid van een brede Britse loopgraaf gegraven tijdens de Derde Slag om Ieper

•

Mogelijke aanwezigheid van menselijke resten in granaattrechters gezien de ligging pal op het
slagveld tijdens de Derde Slag om Ieper

•

Gezien de hoge densiteit aan granaattrechters is het waarschijnlijk dat bij verdere
werkzaamheden op het terrein niet ontplofte munitie zal worden aangetroffen.

Figuur 19 Kartering WO1-sporen op basis van historische luchtfoto's (bron orthofoto: GDI Vlaanderen)
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8. Deliverables
Ter volledigheid worden nog een aantal extra bestanden digitaal aangeleverd via wetransfer bij
oplevering van het rapport

8.1.

Rapport

Pdf van het rapport

8.2.

Figuren

Folder met hoge resolutie figuren die gebruikt zijn in dit document.

8.3.

GIS bestanden - shapefiles:

Er worden drie shapefiles mee aangeleverd:
Studiegebied.shp: bestudeerde zone
APS.shp: ligging van de luchtfoto’s gebruikt in deze studie
Sporen_wo1.shp: sporen gekarteerd adhv historische luchtfoto’s

