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2.1 Mondiale oorlog
Het Herinneringspark is geen nationaal park, maar herinnert aan een mondiale oorlog.

[De	tekst	van	dit	hoofdstuk	is	conform	deel	1]

2.1.1 Schaalniveaus

a. de Eerste Wereldoorlog 
•	Het	was	de	eerste	oorlog	die	mondiaal	was.	
•	Er	werd	gevochten	op	drie	continenten	
•	door	soldaten	uit	alle	vijf	werelddelen.	
•	Er	waren	meerdere	fronten:	het	Oostfront,	het	Westfront	in	o.a.	Belgie,			
		Frankrijk,	Italie,	Macedonië,	Turkije,	Irak	en	Egypte.
•	De	strijd	woedde	op	land,	zee	en	in	de	lucht.
•	De	strijd	werd	gevoerd	op	grote	en	kleine	schaal.

b. het Westfront
•	Het	Westfront	lag	tussen	de	Noordzee	en	de	Alpen,	tussen	niveau	onder			
		0	tot	boven	1000	meter.	
•	Het	front	doorsneed	verschillende	landschappen:	de	kust,	de	polders,	het		
		heuvel	land,	het	mijnenlandschap,	de	kalkplateaus	van	de	Somme	en	de	zand
		steen	heuvels	van	de	Champagne.	
•	En	kruiste	verschillende	rivieren:		de	IJzer,	de	Somme,	de	Maas	en	de	
		Moezel.	

c. de Westhoek
In	de	Westhoek	werd	strijd	gevoerd	in	vier	landschapstypen:
•	Langs	de	kust	werd	gebruik	gemaakt	van	het	duinlandschap.
•	In	de	polders	was	het	gebrek	aan	hoogteverschillen	aanleiding	tot	de	onder
		water	zetting	van	grote	gebieden	langs	de	IJzer.
•	De	beekvalleien	ten	zuiden	van	de	IJzer	veranderden	in	een	compleet	mod-
		derlandschap,	waar	kleine	verschillen	in	hoogte	bepalend	waren	voor	het	ver-
		loop	van	de	strijd.
•	In	het	drogere	heuvelland	werd	om	uitzichtspunten	gestreden	en	werd	ook	
		een	oorlog	onder	de	grond	uitgevochten.

d. de Frontzone in Vlaanderen
De	Frontzone	in	Vlaanderen	was	onderverdeeld	in	vier	delen:
•	de	Frontzate	tussen	Nieuwpoort	en	Diksmuide
•	de	IJzervlakte	tussen	Diksmuide	en	Steenkerke
•	de	Ieperboog	tussen	Steenkerke	en	Sint-Elooi
•	de	Wijtschateboog	tussen	Sint-Elooi	en	Ploegsteert

e. de Wijtschateboog
In	de	Wijtschateboog		werd	gevochten	om	hogere	gelegen	strategische	uit-
zichtspunten	die	werden	opgeblazen	door	de	geallieerden	met	als	gevolg	nu	
nog	zichtbare	kraters	van	o.a.:
•	Hill	60	en	de	Bluff
•	Sint-Elooi
•	Le	Petit	Bois
•	De	Spanbroekmolenkrater
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f. de site Spanbroekmolenkrater
De	site	Spanbroekmolenkrater	in	de	Wijtschateboog	omvat:
•	een	grote	krater	omgeven	door	groen	en	gevuld	met	water
•	resten	van	een	Duitse	bunker
•	zichtlijnen	naar	de	Kemmelberg	en	de	kerk	van	Wijtschate
•	twee	Britse	begraafplaatsen
•	meerdere	grote	kraters	langs	de	voormalige	frontlijn	op	loopafstand
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2.2.1 Topografie en gelaagdheid

a. een ‘nieuwe’ laag? 
De	opgave	vraagt	een	nieuwe	laag	toe	te	voegen	aan	het	bestaande	landschap	
dat	reeds	gelaagd	is	en	aan	die	gelaagdheid	zogenaamd	zijn	eigenheid	ontleent.	
Deze	gelaagdheid	is	een	beeldspraak	die	verwijst	naar	de	geologische	metafoor	
waarbij	de	geschiedenis	wordt	beschouwd	als	een	producent	van	steeds	nieuwe	
materie	die	zich	chronologisch	over	de	vorige	laag	uitspreidt.	Ook	verwijst	het	be-
grip	van	de	laag	naar	de	metafoor	van	het	‘palimpsest’	waarbij	een	laag	(van	het	
beschreven	oppervlak)	wordt	weggehaald	en	vervangen	door	een	nieuwe	schrif-
tuur	waarbij	restanten	van	de	vorige	laag	aanwezig	blijven	in	de	nieuwe	laag.	In	
ons	voorstel	beschouwen	wij	het	landschap	niet	als	een	gestapelde	gelaagdheid	
waaraan	we	een	actuele	‘nieuwe’	laag	toevoegen.	Het	landschap	is	geen	resul-
tante	van	een	periodiek	uitgevoerde	vernieuwing	of	van	een	historische	‘laag	
op	laag’	aangebrachte	getuigenis	van	de	tijd.	Voor	ons	toont	het	landschap	een	
permanente	aanwezigheid	van	relicten	die	wij	niet	niet	willen	isoleren	als	‘histo-
rische	laag’	of	restant	van	een	‘historische	laag’,	deze	relicten	moeten	onsinziens	
telkens	opnieuw	in	dialoog	worden	gebracht	met	de	actualiteit.

b. gelaagde informatie 
Toch	zullen	we	veelvuldig	gebruik	maken	van	het	begrip	laag,	zowel	voor	het	
maken	en	weergeven	van	thematische	kaarten,	als	voor	de	analyse	van	gelaagde	
informatie	waarbij	meerdere	lagen	‘onafhankelijke’	data	op	elkaar	worden	gelegd	
waardoor	nieuwe	kwaliteiten,	potenties	en	probleempunten	zichtbaar	worden.	
Lagen	zijn	‘tools’	die	ons	inzicht	verschaffen	over	verbanden	en	conflicten	die	
niet	onmiddellijk	fenomenologisch	‘zichtbaar’	zijn.

c. historisch-thematische lagen 
Vanuit	de	optiek	van	het	zichtbaar	maken	van	puur	ruimtelijke	potenties	en	con-
flicten	denken	wij	aan	het	samenstellen	van	een	historisch-thematische	kaarten-
atlas	met	informatie	die	voor	deze	studie	noodzakelijk	is:
•	topografie	en	reliëf;
•	geologische	samenstelling	en	hydrografie;
•	netwerk	van	steden	en	dorpen	van	de	Middeleeuwen	en	vroege	renaissance;
•	landschapsstructuur,	vegetatie,	landbouw	van	de	Nieuwe	Tijden	(Ferraris);
•	17de-eeuwse	netwerk	van	steden	en	dorpen;
•	militaire	bolwerken	(barok	en	18de	eeuw,	Franse,	Spaanse,	Oostenrijkse,	Neder	
		landse,			Belgische);
•	19de-eeuwse	infrastructuur	(kanalen,	wegen	en	spoorwegen);
•	verwoestingen	van	de	Eerste	Wereldoorlog	(‘negatieve’	laag:	tabula	rasa,	wan
		orde);
•	relicten	van	de	Eerste	Wereldoorlog	(loopgraven,	bunkers,	kraters,	dug-outs,	
		etc.);
•	wederopbouwlaag	van	de	Eerste	Wereldoorlog	(dorpen	en	steden,	wegen	en				
		infrastructuur,	vegetatie);
•	zonevreemde	activiteiten	en	gebouwen;

2.2 Hedendaags landschap
   
Het Herinneringspark is geen historisch park maar verhoudt zich tot het hedendaags 
landschap.
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2.2.2 Landschap als strategie

a.  landschap als (strategisch) beeld 
Het	begrip	landschap	wordt	in	deze	studie	zoveel	mogelijk	gebruikt	in	de	enge	
en	oorspronkelijke	betekenis,	namelijk	als	een	geconstrueerd	beeld	zoals	dat	in	
de	schilderkunst	werd	ontwikkeld	en	zoals	we	dat	nadien	in	de	fotografie	zeer	
sterk	aanwezig	aantreffen,	als	een	landschap	‘in	visu’	volgens	de	definitie	van	
Alain	Roger.	(*Roger	1997)	Het	landschap	verwijst	in	deze	betekenis	dus	geens-
zins	naar	een	‘groene	omgeving’	of	een	vegetatie.	Het	verwijst	evenmin	naar	een	
reliëf	of	een	topografie.	Een	landschap	is	hier	op	de	eerste	plaats	een	beeld	dat	
geconstrueerd	is	en	aan	bepaalde	structuren	voldoet	(zoals	de	samenstelling	
van	voorplan,	middenplan,	achtergrond	en	horizon,	perspectivische	constructie	
van	één	bepaald	ruimtelijk	standpunt,	etc.).	In	deze	zin	is	het	landschap	een	
representatie	en	kan	dus	ook	als	dusdanig	worden	ingeschakeld	om	vanuit	de	
representatie	de	werkelijkheid	te	organiseren.	Tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog,	
die	een	positieoorlog	was,	werd	de	landschaps-	en	panoramische	oorlogsfoto-
grafie	voor	strategische	analyse	en	verkenningsopdrachten	alom	ingezet.	Als	
het	landschapsbeeld	in	de	geschiedenis	werd	ontwikkeld	als	een	metafoor	van	
de	toegang	van	het	individu	tot	de	wereld,	dan	betekende	het	in	de	oorlog	het	
(schiet)bereik	van	een	plek	tot	zijn	omgeving.	Het	is	in	deze	zin	dat	het	landschap	
in	de	studie	en	het	masterplan	voor	een	herinneringspark	ook	wordt	ingezet.

b. landschap als samenhang 
Het	landschap	toont	de	manier	waarop	de	dingen	van	onze	omgeving	op	elkaar	
zijn	betrokken.	De	samenhang	is	zowel	ruimtelijk	als	scenografisch,	want	de	din-
gen	worden	niet	cartografisch	in	al	hun	‘naaktheid’	(verticale	projectie)	voorge-
steld,	maar	aan	de	hand	van	een	zekere	scenografische	intrige,	afhankelijk	van	
de	picturale	(retorische,	perspectivische)	compositie	van	het	beeld.	Het	perspec-
tief	waaronder	elk	landschappelijk	beeld	is	opgebouwd	wordt	gedetermineerd	
door	geometrische	variabelen	als	kijkrichting,	afstand,	hoogteligging	en	grootte	
van	het	object.	Met	deze	variabelen	kan	ook	ontwerpmatig	worden	omgegaan.

c. de inzetbaarheid van het landschap als beeld 
Omdat	het	begrip	‘landschap’	verwijst	naar	een	waarneming,	kunnen	we	deze	
waarneming	van	verschillende	gebruikers	alleen	maar	kennen	aan	de	hand	van	
de	weergave	die	ervan	wordt	gegeven	(in	gesprekken,	verhalen,	beschrijvingen,	
schilderijen,	film	en	fotografie,	etc.).	Elke	landschappelijke	visie,	kader	of	plan	dat	
de	ruimtelijke	inrichting	wil	wijzigen,	zou	dus	noodzakelijkerwijze	moeten	passe-
ren	langs	de	kennis	van	de	waarnemers/gebruikers	en	hun	representatie	van	het	
landschap.	Het	begrip	landschap	dekt	in	die	zin	een	andere	lading	dan	begrippen	
als	‘ruimte’,	‘grondgebied’	of	‘omgeving’	omdat	de	gebruikersblik	of	subjectieve	
dimensie	inherent	deel	uitmaakt	van	het	begrip.	Traditioneel	en	in	historisch	per-
spectief	moet	het	landschap	overigens	begrepen	worden	als	een	geconstrueerd	
beeld,	daar	waar	de	hierboven	vermelde	begrippen	gebruikt	worden	omwille	van	
hun	neutrale,	objectieve	lading	en	overkomen	alsof	ze	ook	zonder	de	gebruikers	

•	bedrijventerreinen	en	grote	infrastructuren;
•	relicten	van	voor	de	Eerste	Wereldoorlog;	
•	toeristische	en	culturele	infrastructuur;
•	woonuitbreidingen	per	periode	(interbellum;	na	de	Tweede	Wereldoorlog	tot	
		1973;	en	sinds	1973)
•	cartografisch	overzicht	van	de	visies	ruimtelijke	structuurplannen.
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en	hun	culturele	betekenisgeving	bestaan.	Het	geconstrueerd	beeld	dat	elke	
landschapsrepresentatie	is,	biedt	voor	de	stedenbouw	en	de	ruimtelijke	plan-
ning	een	stevig	houvast,	zowel	voor	de	analyse	van	een	waargenomen	gebied,	
als	voor	visie	en	ontwerp.	Het	landschap	kan	inderdaad	worden	begrepen	als	
een	geconstrueerd	beeld	dat	op	basis	van	zijn	eigen	inherente	geometrische	
wetten	en	pictorale	en	narratieve	structuur	de	samenhang	vanop	een	bepaald	
plek	weergeeft.	Elk	landschap	verwijst	dus	naar	een	aanwezige	samenhang	
tussen	de	dingen,	een	samenhang	die	als	dusdanig	het	voorwerp	en	de	finaliteit	
vormt	van	de	stedenbouw	en	de	ruimtelijke	planning.	Maar	het	verwijst	mogelijks	
ook	naar	een	te	construeren	beeld,	dus	tegelijk	naar	een	oordeelkundig	instru-
menteel	gebruik	van	de	landschappelijke	benadering	voor	de	inrichting	van	de	
leefomgeving.	Het	begrip	‘landschap’	zoals	we	het	hier	gebruiken	is	dus	meer-
voudig	en	reikt	van	de	waarneming	van	de	omgeving	via	de	representatie	tot	zijn	
instrumentele	inzetbaarheid.

d. het landschap als oorlogstheater	
Het	herinneringspark	maakt	het	‘oorlogstheater’	zichtbaar.	Dit	is	loodrecht	op	
het	front	opgebouwd	vanuit	het	hinterland	naar	het	front	toe:	reservetroepen,	
soldaten	vertier,	hospitalen,	militaire	logistiek,	veldhospitalen,	loopgraven,	de	wis-
selende	frontlinies,	en	daartussen	niemandsland..

2.2.3 Het actuele landschap van de Westhoek 

en haar geschiedenis

a. beschrijving
De	Westhoek	is	geografisch	bekeken	een	wat	afgelegen	gebied,	aan	de	rand	
van	het	land	België	tegen	Frankrijk	aanleunend,	aan	de	grenzen	van	het	gewest	
Vlaanderen	een	buur	van	Wallonië,	Picardië	en	Nord-Pas-de-Calais.	De	Eerste	
Wereldoorlog	is	niet	de	eerste	oorlog	die	er	plaatsvond.	Het	is	een	streek	met	
een	rijk	oorlogsverleden	en	een	bijzonder	militair	patrimonium	waarop	Spaanse,	
Oostenrijkse,	Nederlandse	en	Franse	legers	en	militaire	ingenieurs	hun	stempel	
hebben	gedrukt.	Het	heeft	lange	tijd	als	buffer	dienst	gedaan,	als	een	onderdeel	
van	het	principe	van	de	‘pré	carré’	van	Vauban.	Het	is	vandaag	een	kustgebied	
dat	voornamelijk	voor	het	toerisme	is	ingericht.	Het	hinterland	is	gericht	op	land-
bouw,	maar	de	bedrijvensector,	de	residentiële	sector	en	vrijetijdssector	leggen	
meer	en	meer	beslag	op	de	open	ruimte	en	het	erfgoed.	Dit	brengt	meer	mobili-
teit	met	zich	en	de	vraag	naar	snelle	autoverbindingen	vanuit	het	binnenland	en	
de	stedelijke	gebieden	(Vlaamse	Ruit),	en	vanuit	Noord-Frankrijk.

b. een homogene wederopbouw
De	wederopbouw	na	de	Eerste	Wereldoorlog	heeft	in	de	Westhoek,	onder	coör-
dinatie	van	de	Dienst	voor	Verwoeste	Gewesten,	een	zeer	homogeen	gebouwd	
erfgoed	voortgebracht.	Dankzij	een	strenge	architecturale	(esthetische)	controle,	
de	modernisering	van	verkeers-voorzieningen	en	publieke	ruimte,	de	invoering	
van	het	algemeen	plan	van	aanleg	en	de	bouw	van	moderne	tuinwijken,	blijft	
de	wederopbouw	vandaag	nog	een	levende	getuige	van	de	inzet	van	de	hele	
bevolking,	en	de	investering	in	bestuurlijke	middelen	en	professionele	kennis	na	
de	Eerste	Wereldoorlog.



�

Organisatieschema	Dienst	der	Ver-
woeste	Gewesten,	voor	de	weder-
opbouw	van	België.

Kaart	van	de	verwoestingen	van	de	
Eerste	Wereldoorlog	in	België.	(cfr.	
Smets1985)
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Overzichtsrooilijnplan	van	Ieper	na	
de	wederopbouw,	1924.

Alfred	Ronse	&Theo	Raison,	Fer-
mes	types	et	constructions	rurales	
en	West-Flandre,	1918.

Dienst	der	Verwoeste	Gewes-
ten,	kaart	met	de	‘aangenomen’										
gemeenten.
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Plan	van	aanleg	voor	de	wederop-
bouw	van	Westouter	(Heuvelland),	
door	Raphaël	Verwilghen,	1924.

Louis	Van	der	Swaelmen,	Prélimi-
naires	d’art	civique,	1916,	een	werk	
over	de	theorie	en	de	geschiedenis	
van	de	stedenbouw	in	het	voor-
uitzicht	van	de	wederopbouw	van	
België.
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c. een modern erfgoed onder druk
Dit	moderne	erfgoed	staat	onder	druk.	Moderniseringen,	verbouwingen,	aanpas-
singen,	vervangbouw,	etc.	bedreigen	de	integriteit	van	dit	patrimonium.	Het	is	
nog	geen	eeuw	oud	maar	behoort	ondanks	al	zijn	historiserende	verwijzingen,	
ontegensprekelijk	tot	het	20ste-eeuwse	moderne	erfgoed	dat	moet	worden	
beschermd.	Het	herinneringspark	heeft	de	opdracht	ook	voor	dit	erfgoed	een	
plaats	te	voorzien	in	een	omvattende	visie	voor	de	frontzone	en	de	Westhoek.

De	hedendaagse	problematiek	van	
de	wederopbouwarchitectuur.

d. landschapstoerisme 
De	Westhoek	heeft	een	uitgesproken	topografische	en	landschappelijke	struc-
tuur.	Het	lijnenspel	van	het	kust-	en	duinengebied	staat	haaks	op	de	frontzone.	
In	het	polderlandschap	en	de	alluvia	van	de	IJzer	speelt	elke	verhevenheid	van	
de	bodem	een	belangrijke	rol	voor	de	huishouding	van	de	oppervlaktewaters.	
De	heuvelrug	rond	Ieper	vormt	een	amfitheater	rond	de	historische	versterkte	
stad	en	de	dorpen	van	Heuvelland	en	de	Kemmelberg	continueren	de	gewelfde	
heuvelrug	naar	Frankrijk.	Deze	topografische	en	landschappelijke	karakteristie-
ken	hebben	ook	de	oorlogsvoering	bepaald.	Daarom	is	het	zo	belangrijk	hiervoor	
‘ruimte’	te	creëren	in	een	omvattende	visie.	In	het	beste	geval	vertrekt	de	visie	
vanuit	het	landschap.	Dit	moet	ook	het	toeristisch	gebruik	van	deze	regio	bepa-
len.	Fiets	-en	wandeltoerisme	zijn	ideale	middelen	om	dit	te	(laten)	ervaren.	Visu-
ele	zichtlijnen,	hoogteverschillen,	perspectieven	en	panorama’s,	verschuivingen	
van	standpunt,	moeten	hier	doel	en	voorwerp	vormen	van	een	bepaald	toerisme	
dat	daarop	is	gericht	en	deze	karakteristieken	meeneemt	in	een	meer	globale	
historische,	natuurlijke	en	landschappelijke	beleving.

Jean	Massart,	District	des	alluvions	
marines.	Conditions	d’existence:	
action	de	l’eau	salée.	Limite	supéri-
eure	du	schorre,	dans	l’estuaire	de	
l’Yser,	1904.
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2.2.4 Hedendaagse bedreigingen

a. infrastructuur en bedrijventerreinen
Het	maken	van	een	herinneringslandschap	heeft	aandacht	en	reageert	op	
hedendaagse	bedreigingen.	Nogmaals,	de	Westhoek	is	geen	afgelegen	streek,	
onaangeroerd	door	ontwikkelingen	‘van	buiten’.	Het	inplanten	van	kleine	en	grote	
infrastructuur	en	de	aanleg	van	bedrijventerreinen	zijn	delicate	kwesties	in	uiterst	
kwetsbare	gebieden	als	de	Westhoek.	Verscheidene	panorama’s	en	zichtas-
sen	bijvoorbeeld,	essentieel	voor	een	helder	begrip	van	het	landschappelijke	
oorlogstheater	en	de	topografische	oorlogsstrategie,	geraken	aangetast	door	
een	ondoordachte	aanleg	van	hoogbouw,	windmolens,	hoogspanningskabels.	
Op	dit	moment	wordt	in	de	Westhoek	gewerkt	aan	een	ontwikkeling	van	een	
homogene	en	diepgaande	ruimtelijke	visie	die	ook	landschappelijk,	historisch	en	
archeologisch	verantwoord	is.	Hiermee	zal	in	de	toekomst	beter	kunnen	worden	
geoordeeld	over	nieuwe	projecten	met	een	ruimtelijke	impact.	
Het	is	zaak	dit	‘spectaculaire’	landschap	te	behouden,	en	vooral	daar	waar	kans-
rijk,	te	versterken.	Park	14•18	doet	dat.

Onfatsoenlijke	openruimteclaims.

Aantasting	van	de	historische	oor-
logspanorama’s	op	Ieper.
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Aantasting	van	de	historische						
oorlogspanorama’s	op	Ieper.

De	stopgezette	aanleg	van	de	A19.
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De	stopgezette	aanleg	van	de	A19.

Inplanting	van	bedrijven	op	een	
gevoelige	site.
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b. lintbebouwing en verkavelingen 
Aan	de	randen	van	dorpen	en	steden	en	langs	de	invalswegen	groeit	de	verste-
delijking	met	lintbebouwing	en	verkavelingen	die	geen	rekening	houden	met	de	
rurale,	historische	en	morfologische	context.	Gestoeld	op	de	historische	morfolo-
gische	structuur	en	met	oog	voor	nieuwe	ruimtelijke	typologieën	toegespitst	op	
hedendaagse	leefstijlen,	moeten	alternatieve	voorstellen	voor	dorps-	en	stadsuit-
leg	worden	ontworpen.

c. de verloederende invloed van toerisme	
Toerisme	wordt	vaak	beschouwd	als	een	ambigu	begrip.	Vrije	tijd	en	ontspan-
ning	zijn	te	koesteren	verworvenheden.	Maar	leiden	tegelijkertijd	niet	zelden	tot	
degradatie	van	ruimtelijke	kwaliteiten.	Toerisme	is	in	vele	gevallen	een	massa-
activiteit	die	zo	niet	massaal	wordt	beoefend	dan	toch	geconcentreerd	in	tijd	en	
ruimte	plaatsgrijpt.	De	ruimte	lijdt	daar	onder,	zelfs	als	de	toerist	zich	even	elders	
ophoudt.	Het	regiem	van	abstracte	regels,	gevoed	door	een	rechtlijnig	winstoog-
merk	leiden	tot	een	elkaar	overtroevend	aanbod	van	reclamemotto’s.	Het	toeris-
me	wordt	een	verdachte	aangelegenheid.	Immers	het	verorbert	zijn	‘bestemming’,	
het	waardevolle	ensemble	van	cultuurhistorische	en	natuurlijke	sites.	

Ondoordachte	opeenstapeling	van	
ruimtelijke	elementen
aan	de	Dodengang.
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Ondoordachte	opeenstapeling	van	
ruimtelijke	elementen
aan	Hill	60.

Opeenhoping	van	bewegwijzering	
en	informatieborden.

Het	Herinneringspark	wil	reageren	op	de	niet-oorlogselementen	van	het	land-
schap	om	de	oorlog	een	plaats	te	geven	te	midden	van	de	actuele	ontwikkeling	
van	het	landschap	(stadsuitbreiding,	bedrijventerreinen,	infrastructuur,	natuuront-
wikkeling).	Aan	de	hand	van	enkele	recente	plannen	zien	we	onmiddellijk	dat	zo	
niet	wordt	gewerkt.	Er	worden	kansen	gemist:	de	Palingbeek,	natuur-	en	recrea-
tieontwikkeling	zonder	14•18;	de	Blankaart,	natuurontwikkeling	en	waterbeheer	
zonder	14•18;	Frontzate;	recreatieontwikkeling	zonder	natuurontwikkeling,	ten	
dele	zonder	14•18;	IJzer	recreatieontwikkeling	zonder	14•18.	Dit	kunnen	echter	
net	voorbeeldige	uitwerkingen	worden.	De	ultieme	landschapstoets	vraagt	dat	
ingrepen	cultuurhistorisch	verantwoord	zijn;	duurzaam	(lang	meegaan	en	ruimte	
bieden	voor	algemene	ontwikkelingen	in	het	landschap);	lang	leesbaar	en	be-
tekenisvol	met	heldere	verwijzingen.	Dit	vraagt	om	een	puur	landschap,	want	nu	
is	door	de	aankleding	en	de	verrommeling	te	weinig	ruimte	voor	associatie.	Het	
landschap	is	een	stille	getuige,	het	vraagt	sereniteit.

2.2.5 Oorlog een plaats geven in hedendaagse 

landschapsprojecten
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2.3 Toerisme
Reizen is een ervaring om wijzer te worden.	

2.3.1 Aandachtspunten

a. eerste aandachtspunt toerisme 
Toeristen	zijn	de	eerste	doelgroep	van	het	herinneringspark.	Ongeacht	de	uitwer-
king	van	het	project	en	de	inhoud	van	het	programma,	zal	het	in	elk	geval	een	
grote	groep	bezoekers	moeten	aanspreken	die	vanuit	bestuurlijk,	economisch	en	
cultureel	oogpunt	onder	de	toeristische	en	culturele	sectoren	vallen.

b. verschillende soorten toerisme	
Het	herinneringspark	moet	openstaan	voor	verschillende	vormen	van	toerisme,	
van	individueel	en	familiaal	toerisme	tot	groepstoerisme,	van	dagjestoerisme	tot	
verblijfstoerisme,	van	cultureel	toerisme	tot	happeningtoerisme,	van	wielertoe-
risme	tot	schooltoerisme.	Het	verleden	van	de	Eerste	Wereldoorlog	spreekt	vele	
en	heel	verschillende	groepen	aan.	Het	herinneringspark	mag	dus	geen	keuze	
maken	in	deze	verscheidenheid	maar	probeert	aan	deze	diversiteit	op	de	meest	
adequate	en	kwalitatieve	wijze	te	beantwoorden.	Het	probleem	dat	zich	vandaag	
stelt	is	de	ongewenste	neveneffecten	die	verschillende	vormen	van	toerisme	en	
toeristengroepen	soms	op	elkaar	hebben.	Dikwijls	hebben	deze	ook	een	nefaste	
impact	op	de	bezochte	plekken	die	omwille	van	een	onaangepaste	ruimtelijke	
inrichting	en	programma	niet	in	staat	zijn	hierop	in	te	spelen.

c. toerisme in de Westhoek doorheen de eeuwen
	Men	moet	historisch	gesproken	sinds	het	einde	van	de	18de	eeuw	verschil-
lende	vormen	van	toerisme	en	verschillende	soorten	‘toeristen’	onderscheiden	in	
de	kuststreek,	in	het	binnenland	langs	de	kust	en	in	de	Westhoek.	Het	toerisme	
bestond	eerst	uit	reizen	en	de	ontdekking	van	streken	die	in	reisbeschrijvin-
gen	hun	beslag	kregen.	Later	waaide	het	strandzitten	en	zeebaden	over	vanuit	
Engeland,	eerst	in	Oostende	en	Blankenberge,	en	geleidelijk	over	de	hele	kust.	
Dit	toerisme	leverde	vele	beschrijvingen	op	van	steden	en	dorpen,	regio’s	en	
landschappen	in	verschillende	kaarten	en	gidsen.	In	de	context	van	het	herinne-
ringspark	denken	wij	dat	deze	documenten	van	grote	waarde	zijn	om	historische	
en	culturele	feiten	in	een	kritische,	hedendaagse	en	geografisch	ruimere	–	zoniet	
globale	–	context	te	plaatsen.	

Alphonse	Wauters,	Atlas	pittoresque	
des	chemins	de	fer	belges,	1842.
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d. ruïnetoerisme
Na	de	Eerste	Wereldoorlog,	en	soms	zelfs	al	tijdens	de	oorlog,	ontstond	een	bij-
zondere	vorm	van	toerisme	die	belang	stelde	in	het	bezoeken	van	de	oorlogsruï-
nes	en	de	slagvelden.	Er	werden	gidsen	geschreven	(bijvoorbeeld	Jean	Massart,	
Le	front	de	Flandre,	Brussel,	1919)	en	rondleidingen	georganiseerd	voor	bezoe-
ken	op	het	platteland	en	in	de	vernielde	dorpen	en	steden.

Luchtfoto	van	Wijtschate,	totaal	
vernield,	1917.

Stynen	(Herman),	Georges	Charlier,	
An	Beullens,	Het	verwoeste	gewest	
15/18.	Mission	Dhuicque,	Brugge,	
1985.
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Jean	Massart,	Le	front	de	Flandre,	
(Ce	qu’il	faut	voir	sur	les	champs	de	
bataille	et	dans	les	viles	détruites	
de	Belgique,	vol.II),	Touring-Club	de	
Belgique,	Brussel,	1919.

e. commemoratief toerisme 
Herdenking	en	rouw	zijn	de	voornaamste	vormen	van	herinnering	die	in	de	front-
zone	van	de	Westhoek	na	de	Eerste	Wereldoorlog	werden	ontwikkeld.	Tijdens	de	
oorlog	wilde	men	de	ruïnes	van	Ieper	behouden	als	een	permanente	aanklacht	
tegen	het	blinde	geweld	van	de	oorlog.	De	militaire	kerkhoven	en	de	gedenkmo-
numenten	hebben	een	belangrijke	massa	toeristen	aangetrokken	en	doen	dat	
nog	steeds	en	maken	een	belangrijke	component	uit	van	het	toerisme	in	en	rond	
Ieper.

Luchtfoto	van	Wijtschate,	totaal	
vernield,	1917.
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Wederopbouw	van	Ieper	met	‘Stilte-
zone’	rond	de	lakenhalle	en	Sint-
Maartenskerk.

Oradour-sur-Glane,	vernield	tijdens	
de	Tweede	Wereldoorlog	en	als-
dusdanig	behouden	als	aanklacht	
tegen	de	oorlog.

f. Cultureel toerisme
Cultuurtoerisme	staat	de	laatste	decennia	wereldwijd,	ook	academisch	meer	en	
meer	in	de	belangstelling.	Niet	alleen	als	(duurzame)	economische	motor.	Niet	
alleen	als	ruimtelijke	ontwikkelingskracht.	Maar	ook	als	(kritische)	culturele	be-
zigheid.	Deze	bezinning	is	aangewakkerd	door	een	geografische	wending	in	de	
geschiedschrijving,	meer	aandacht	voor	cultuur	-	en	daarmee	ook	mentaliteits-
geschiedenis,	en	ook	bijvoorbeeld	door	de	Unesco	-	predikaten	van	mondiaal	
erkend	erfgoed.	Reflectie	omtrent	de	wijze	van	omgang	met	recent	oorlogserf-
goed	(dat	van	de	Tweede	Wereldoorlog,	dat	van	de	Koude	Oorlog	bijvoorbeeld)	
speelt	in	die	hernieuwde	aandacht	een	‘inspirerende’	rol.	Het	herinneringspark	
is	in	onze	ogen	een	uitgelezen	kans	om	een	(oorlogs	-)toerisme	–	op	te	vatten	
en	vorm	te	geven:	een	park	waarin	je	reist	om	wijzer	van	te	worden.	De	unieke	
combinatie	van	landschap	en	geschiedenis	is	een	kwaliteit	die	een	verscheiden-
heid	aan	toeristische	doelgroepen	kan	aanspreken.
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2.4 Scenografie
De scenografie stuurt de beleving van de bezoeker	in	het	landschap

2.4.1 Aandachtspunten

a. Landschap en scenario
Scenografie	grijpt	in	op	de	ruimte	om	de	ervaring	van	de	bezoeker	betekenisvol-
ler	te	maken.	Zo	verbindt	de	scenografie	beleving	en	ruimte.	Ze	leidt	de	bewe-
ging	van	de	bezoeker	of	suggereert	routes	en	maakt	een	plek	meer	samenhan-
gend	door	elementen	te	ordenen,	weg	te	nemen,	toe	te	voegen,	en/of	beter	te	
markeren.	Telkens	is	de	bedoeling	om	de	ervaring	van	de	bezoeker	betekenisvol-
ler	te	maken.	De	meerwaarde	van	de	scenografie	is	niet	enkel	dat	ze	de	poten-
ties	van	inleving,	kennisoverdracht	en	reflectie	die	de	plek	in	zich	draagt	(zie	5.3)	
versterkt,	maar	ook	dat	ze	de	bezoeker	van	de	ene	plek	naar	de	andere	leidt.	
Elk	landschap	draagt	verhalen	in	zich.	Het	herinneringspark	moet	een	land-
schap	zijn	waar	alle	verhalen	een	plek	vinden	om	te	worden	verteld	en	te	worden	
beleefd:	de	grote	oorlogsgeschiedenis,	de	legenden,	de	lokale	gebeurtenissen	
en	veldslagen,	de	verhalen	van	soldaten,	logistieke	hulpverleners	of	verplegers,	
maar	ook	de	familiale	verhalen	en	kronieken,	de	individuele	zoektochten	en	
belangstellingssferen,	en	de	dooltocht	door	het	doolhof	van	de	oorlogsfeiten.	
De	Westhoek	kent	reeds	verschillende	plaatsen,	zoals	begraafplaatsen,	herden-
kingsmonumenten,	bomkraters	die	een	verhaal,	een	herinnering	aan	de	Eerste	
Wereldoorlog	genereren.	
De	manier	waarop	het	landschap	en	deze	specifieke	plekken	hun	verhalen	
openbaren	vraagt	een	precieze	enscenering:	een	goede	ruimtelijke	routing	door	
het	landschap	naar	een	specifieke	herinneringsplek.	Soms	is	deze	al	aanwezig	
(bijvoorbeeld	een	smal	graspad	door	de	akker	naar	een	kleine	begraafplaats	in	
het	midden	van	een	veld),	maar	vaak	ontbreekt	een	doordacht	scenario	voor	de	
wijze	waarop	de	bezoeker	het	landschap	en	deze	plaatsen	kan	benaderen	en	
daarmee	ervaren.	Het	ontwerpen	van	deze	scenografie	zien	wij	als	een	cruciale	
uitdaging	voor	het	nieuwe	herinneringspark.	Hier	ligt	voor	ons	precies	de	taak	
van	de	ontwerper:	een	aangepaste	strategie	uitdenken	voor	de	benadering	van	
elke	plek	op	zich.	

De	middelen	die	ons	bij	het	ontwerpen	van	de	scenografie	van	dienst	zijn,	komen	
voort	uit	de	landschapsarchitectuur.	Wij	zullen	werken	met		vista’s,	panorama’s,	
taferelen,	routes,	focuspunten	en	ruimtelijke	sequenties.
We	focussen	niet	alleen	op	de	visuele	ervaring.	We	houden	ook	rekening	met	
andere	zintuigen.	Zo	is	geluid	–	denk	aan	de	stilte	van	een	verlaten	bos	versus	
bijv.	een	drukke	baan	langs	een	herdenkingsmonument	-	een	wezenlijk,	vaak	
onbewust	onderdeel	van	een	ruimtelijke	ervaring.	
Het	oorlogstafereel	kan	worden	aangevuld	met	toekomstscenario’s	.
Mogelijke	thema’s	zijn	duurzame	energiewinning,	landbouw,	inpassing	van	infra-
structuur,	erfgoedzorg,	ruimtelijke	planning,	natuurbeheer	en	politiek.

b. Scenografie van rituelen en herdenkingen in 2014-2018
Het	begrip	scenografie	komt	van	oorsprong	uit	het	theater,	en	behelst	het	ont-
werpen	van	en	beslissen	over	alle	onderdelen	van	een	theaterproductie	die	de	
scène	maken	tot	wat	ze	moet	zijn	om	de	juiste	sfeer	te	krijgen.	Het	instrumen-
tarium	van	de	scenografie	wordt	ook	toegepast	op	de	ontwikkeling	van	nieuwe	
vormen	van	rituelen	en	de	herdenking	van	de	Grote	Oorlog	in	2014-2018,	die	
plaats	kunnen	krijgen	in	het	herinneringspark	(zie	6.5).
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2.5 Herinneringspark
Het herinneringslandschap geeft door scenografie vorm aan het herinneringsland-
schap.

2.5.1 Herinneringslandschap

Een	herinneringslandschap	is	een	weefsel	van	plekken,	relicten	en	landschappe-
lijke	elementen	die	ons	kunnen	verbinden	met	een	relevant	verleden.	Het	herin-
neringslandschap	van	het	vroegere	front	is	opgebouwd	uit	relicten	uit	de	oorlog	
zoals	loopgraven,	bunkers	en	bomkraters,	en	uit	bewust	gecreëerde	plekken	en	
routes	die	naar	de	oorlog	en	de	oorlogsdoden	verwijzen,	zoals	begraafplaatsen,	
monumenten,	musea	en	toeristische	routes.	Dit	herinneringslandschap	is	dus	
een	fysiek	gegeven	–	het	is	de	zichtbare	en	tastbare	laag	die	bezocht	kan	wor-
den	–	maar	ook	een	symbolisch:	als	herinneringslandschap	heeft	de	vroegere	
frontstreek	een	betekenis	en	eigenheid	die	zij	voorheen	niet	had.	
De	scenografie	die	de	kern	uitmaakt	van	Park	14•18	geeft	dit	soms	bewust	
gecreëerde,	soms	welhaast	toevallig	ontstane	en	steeds	evoluerende	herinne-
ringslandschap	meer	coherentie	en	daarom	ook	meer	betekenis.

2.5.2. Herinnering en narratieve logica

a. cartografische, militaire logica
Om	te	beginnen,	er	bestaat	een	cartografische,	militaire	logica	die	opduikt	uit	
kaarten	met	de	verschillende	frontlijnen	in	de	opeenvolgende	oorlogsjaren:	een	
‘mannelijke’	logica	van	de	blik	(gaze	in	het	Engels)	die	‘alles’	overziet.	Het	is	
een	logica	van	de	daadkracht.	Dat	is	hetgeen	ook	telkens	wordt	benadrukt:	het	
belang	van	het	landschap	in	de	oorlogsjaren	zelf,	dus	vooral	het	militaire	belang.	
Tevens	wordt	gewezen	op	zeggingskracht	van	dat	landschap.	Het	is	drager	van	
herinnering,	en	getuigt	van	die		militaire,	welhaast	dwingende	rol.	Die	rol	zou	het	
herinneringspark	aan	‘bezoekers’	duidelijk	moeten	maken.	Het	landschap	is	de	
grondslag	voor	het	afgekondigde	cultuurtoeristische	project.	Maar,	zo	stelt	de	
opgave,	de	rol	van	het	landschap	als	topografie,	in	het	bijzonder	als	morfologie	
en	hydrografie,	die	wordt	niet	begrepen	door	het	‘grote	publiek’.		Die	lezing	van	
het	landschap	is	een	soms	ietwat	vergeten	interpretatie.	Het	is	een	selectieve	
duiding,	zowel	in	chronologisch	als	in	inhoudelijk	opzicht.	Toch	is	een	dergelijke	
lezing	adequaat.	Het	landschap	van	de	doortastende	werkwoorden	-	inunderen	
en	droogleggen,	ingraven	en	ondertunnelen,	bewegen	en	beschieten,	verwoes-
ten	en	vergruizen,	dwarsen,	observeren,	carteren	-	het	past	naadloos	in	een	
ruimer	begrip	van	landschap	als	habitus.	Frappant	is	dat	dergelijke	lezing	van	
het	oorlogslandschap	lange	tijd	marginaal	is	geweest,	daar	de	herinnering	van	
de	Eerste	Wereldoorlog	zich	vooral	focuste	rond	de	doden.	Door	de	recente	
opkomst	van	de	’archeologische‘	blik,	treedt	de	rol	van	het	landschap	meer	en	
meer	op	de	voorgrond.	Het	paradoxale	is	dat	deze	welhaast	tastbare	lezing	van	
het	landschap	(de	hoogtes,	de	vistas,	de	frontlijnen	die	daar	en	daar	verschoven)	
tegelijk	een	bijna	futiele	is.	...	ach	ja,	een	metertje	hoger	of	lager,	een	frontlijn	
die	weer	eens	een	paar	honderd	meter	verschoof,	en	een	paar	maanden	later	
opnieuw,	en	weer	terug.	Als	militair	wapenfeit	is	dat	bijna	bizar	(vergeleken	met	
eerdere	en	latere	oorlogen).	En	toch	zijn	het	die	minieme	verschuivingen	die	
vorm	en	ligging	van	de	materiële	oorlogserfenis	hebben	bepaald.



��

b. herinneringslogica
Er	is	ook	een	herinneringslogica	die	minder	op	kaart	en	minder	in	jaartallen	is	
vast	te	leggen.	Ook	niet	zozeer	in	werkwoorden.	Het	gaat	meer	om	verstilling	
(eeuwigheid,	stopzetten	van	de	tijd),	rouw,	familie	(voortgang	van	de	tijd).	De	
herinnering	is	letterlijk	gegrond,	in	graven	(of	in	monumenten	voor	vermisten)	en	
zo	tastbaar	gemaakt	(doel	van	pelgrimstochten,	van	reizen).	Bovendien	is	deze	
herinnering	vaak	een	weerspiegeling	van	het	militaire	verhaal:		graven	ter	hoogte	
frontzone	zelf	en	naast	de	vroegere	veldhospitalen,…	Het	is	vooral	die	herinne-
ring	–	meer	dan	de	militaire	logica	–	die	bezoekers	aantrekt	en	blijft	aantrekken.	
Dat	de	doden	zoveel	plaats	innemen,	(tenminste	rond	Ieper,	de	IJzervallei	is	wat	
dat	betreft	anders),	dat	ze	zo	zichtbaar	zijn	(hoezeer	ook	‘gesublimeerd’	in	de	
schoonheid	van	begraafplaatsen)	is	de	essentie	van	het	herinneringslandschap.	
Een	verhaal	over	leven	en	dood	zet	meer	aan	tot	reflectie	over	de	‘betekenis’	
van	oorlog/lijden/dood/persoonlijke	ervaring	met	de	dood…	dan	een	welhaast	
onweerlegbaar	militair	verhaal.	

c. persoonlijke verhalen 
Dan	zijn	er	nog	de	persoonlijke,	haast	anekdotische	herinneringen	(van	burgers,	
soldaten	en	hun	‘helpers’).	Deze	verhalen	bezitten	een	directheid	en	geleefdheid	
die	de	andere	logica’s	missen.	Ze	vormen	een	soort	antithese	van	de	carto-
grafische	overzichtelijkheid.	Wat	de	kaart	opdeelt,	doorsnijdt	het	verhaal.	Een	
meer	volkse	logica,	misschien?	De	Vlaamse	omroep	(VRT)	verwierf	onlangs,	en	
uitdrukkelijk	met	het	oog	op	2014-2018	een	belangrijk	geluidsarchief	van	de	
Elfnovembergroep	uit	Kemmel,	met	getuigenissen	van	gewone	mensen	die	(als	
soldaat,	burger,	kind)	de	Eerste	Wereldoorlog	meemaakten.	Dat	soort	verhalen	is	
anekdotisch,	maar	nog	altijd	herkenbaar	en	dus	toch	universeel.	Anders	dan	de	
militaire	en	de	herinneringslogica	is	dit	quasi	onzichtbaar	in	het	landschap,	al	zijn	
de	verhalen	zelf	wel	vaak	heel	duidelijk	lokaal	gesitueerd	of	ingebed.	Wij	zoeken	
naar	mogelijkheden	deze	‘oral	history’	in	Park	14•18	een	plaats	te	geven.

d. politieke verhaal en vredesopbouw
De	oorlog	heeft	ook	een	politiek	verhaal.	Ze	is	een	belangrijk	verleden	voor	
diverse	naties.	De	streek	van	Ieper	is	in	dit	opzicht	nooit	een	belangrijke	natio-
nale	‘lieu	de	mémoire’	geweest,	behalve	in	zekere	mate	voor	de	Britten,	die	er	
evenwel	steeds	‘bezoekers’	bleven.	De	IJzervlakte	stond	en	staat	wel	centraal	in	
Belgicistische	en	vooral	Vlaams-nationalistische	discoursen.	Neem	bijvoorbeeld	
de	IJzertoren	met	de	Eerste	Wereldoorlog	als	een	soort	culminatie	van	eeuwen	
Vlaamse	ontvoogdingsstrijd.	
Rest	nog	een	interpretatie	van	de	oorlogserfenis	als	aanleiding	voor	een	vredes-
opbouw.	De	‘boodschap’	die	in	de	oorlogserfenis	gezien	wordt	–	toerisme	met	
een	plus	-	is	sinds	de	late	jaren	negentig	van	de	vorige	eeuw	(en	eigenlijk	eerder	
ook	al	in	de	jaren	dertig)	vooral	een	vredesoproep.	Ieper	noemt	zich	‘vredesstad’,	
en	zo	is	er	getracht	om	de	dagelijkse	Last	Post	aldaar	als	een	‘vredesritueel’	te	
her-schrijven,	maar	dat	is	het	niet,	lang	niet	iedereen	wil	daarin	meegaan.	Het	
blijft	zaak	om	over	een	dergelijke	interpretatie	van	de	oorlogserfenis	te	discus-
siëren.	Over	deze	politiek	en	maatschappelijk	relevante	doch	steeds	gecontes-
teerde	interpretaties	van	de	oorlog	wil	Park	14•18	geen	uitspraken	doen:	het	wil	
de	bezoeker	hierin	niet	sturen	en	bij	zijn	intentie	blijven	als	vormgever	van	het	
landschap.	Tegelijk	is	het	door	die	vormgeving	dat	Park	14•18	kansen	biedt	tot	
reflectie	die	ook	over	de	politieke	-	of	vredeserfenis	van	de	oorlog	kan	gaan.
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2.5.3 Hoe gaan we om met de oorlog en haar 

herinneringen?

a. elkaar overlappende herinneringen
Het	landschap	draagt	een	samenspel	van	elkaar	overlappende		herinneringen.	
Chronologisch:	voor,	tijdens	(’14,	’15,	’16,	’17,	’18),	vlak	na	(wederopbouw,	rouw,	
toerisme…),	nu,	–	en	de	gedachte	om	dat	in	zekere	zin	te	laten	weerspiegelen	
in	2014-2018.	Geografisch:	het	verschil	tussen	noordelijk	klei/vlak	–	zuidelijk	
(zand)leem/glooiend.		Tussen	oorlogszones	en	hun	functies:	aan	het	front,	achter	
het	front,	tussen	de	fronten,	niemandsland.	Er	zijn	de	‘Britse’	en	de	‘Belgische’	
sectoren	van	de	Ieper-Salient	en	de	IJzervlakte,	die	geografisch,	topografisch	en	
militair	sterk	verschillen.	Er	is	de	tweespalt	tussen	de	geallieerde	en	de	Duitse	
zijde	van	het	front,	waarbij	de	oorlogsherinnering	zich	onder	meer	sterk	kan	
steunen	op	de	talrijk	aanwezige	Britse	begraafplaatsen	die	niet	meer	worden	
weerspiegeld	in	een	gelijkaardig	herinneringslandschap	aan	Duitse	zijde.	Het	
herinneringspark	ent	zich	op	het	bestaande	herinneringslandschap	maar	heeft	
aandacht	voor	beide	zijden	van	het	front

Er	bestaat	dus	niet	één	oorlogsherinnering:	er	is	sprake	van	een	samenspel.	Zo	
zijn	de	herinneringen	van	soldaten	na	de	oorlog	in	grote	mate	gemarginaliseerd	
geweest,	omdat	hun	extreem	lichamelijke,	gewelddadige	ervaring	zo	moeilijk	te	
communiceren	was,	en	omdat	velen	van	hen	vooral	wilden	vergeten.	Maar	ook	
de	grote	verhalen	van	naties	en	hun	militaire	overheden,	die	per	natie	overigens	
sterk	verschilden,	zijn	aanwezig	in	de	oorlogsherinnering.	De	Eerste	Wereldoor-
log	wordt	zelden	herdacht	als	een	oorlog	die	‘gewonnen’	werd.	De	nationale	en	
militaire	herinnering	moest	zich	noodgedwongen	mengen	met	de	herinnering	
van	de	talloze	rouwende	families	van	de	oorlogsdoden.	Het	is	die	herinnering	die	
tijdens	de	oorlog	groeide	en	na	de	oorlog	snel	de	dominante	herinnering	werd.

b. Geallieerde versus Duitse herinnering en oorlogserfenis
	Hoe	gaan	we	om	met	het	feit	dat	er	voor	een	groot	deel	maar	een	half	verhaal	
verteld	wordt	of	zichtbaar	is	in	het	landschap?	Opvallend	is	dat	de	interpretatie	
van	het	landschap	en	het	front	nog	steeds	vanuit	het	standpunt	van	de	Geal-
lieerden	benaderd	worden.		Zeker	in	de	begraafplaatsen	en	monumenten;	i.v.m.	
oorlogsrelicten	is	dat	wat	meer	in	evenwicht,	onder	meer	omdat	een	aantal	
‘oorlogsarcheologen’	toevallig	in	‘Duits’	gebied	wonen,	en	omdat	veel	Duitse	
overblijfselen	beter	zijn	bewaard	dan	bijvoorbeeld	Britse.	Daarnaast	is	er	heel	
het	politieke	verhaal	van	de	oorlog	natuurlijk;	de	Duitsers	als	(vroegere)	vijanden	
–	al	wordt	daar	nog	zelden	verkrampt	mee	omgegaan.	Wordt	het	niet	tijd	bij	het	
maken	van	het	herinneringspark	een	ruimere	blik	te	hanteren?

c. oorlog is inherent ambigu 
De	oorlogserfenis	bestaat	uit	fragmenten	van	geweld	en	schoonheid,	bana-
liteit	en	abstracte	herdenking,	eeuwigheid	en	vergankelijkheid,	doelbewuste	
en	contingente	elementen.	Al	die	elementen	maken	de	oorlogserfenis	divers,	
complex	en	ambigu.	Wat	is	een	‘monument’	en	wat	niet?	Wat	is	eeuwig	en	wat	
vergankelijk?	Is	het	iets	van	toen	of	iets	van	nu?	Is	er	plaats	voor	overwoekering,	
of	moet	alles	‘opgeschoond’	worden?	Zo	is	er	de	indringende	kwaliteit	van	het	
vroegere	oorlogslandschap	rond	Ieper	bijvoorbeeld,	dat	geen	spektakel	is.	Maar	
wel	bestaat	uit	veel,	heel	veel	dingen,	heel	divers	ook,	en	onderling	sterk	ver-
bonden.	Allemaal	o’s	in	de	Groote	Oorlog.	Maar	hoe	oorverdovend	soms	ook,	het	
stille,	het	kleine	is	essentieel	om	te	behouden.	Bombarie	valt	er	uit	de	toon.	Eén	
richtinggevend	verhaal	vertellen,	botst	met	wat	het	landschap	eigenlijk	vertelt.
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2.5.4 Kennisoverdracht, inleving en reflectie

a. uitgaan van de plek
De	beleving	van	sites	in	het	landschap	wordt	sterk	gestuurd	door	wat	mensen	
individueel	al	aan	kennis	en	ervaringen	over	de	oorlog	hebben	opgebouwd.	Daar	
hebben	we	weinig	vat	op.	Mensen	komen	naar	de	vroegere	frontstreek	omdat	ze	
juist	op	die	plek	willen	zijn.	De	landschappelijke	ervaring	is	een	heel	belichaamde,	
fysieke	ervaring.	Die	ervaring	wordt	geprikkeld	door	de	eerder	opgedane	indivi-
duele	ervaringen,	maar	ook	door	de	kwaliteiten	van	de	site(s).	
Door	de	landschappelijke	kwaliteiten	(of	breder,	bijvoorbeeld	in	verband	met	ge-
bouwen,	monumenten,	musea:	de	materiële,	fysieke	kwaliteiten)	van	de	site	zelf,	
de	band	met	de	omgeving	(lichamelijk,	via	beweging,	paden;	visueel,	via	zichtlij-
nen).	En	door	historische	kwaliteiten,	dat	wil	zeggen	de	band	met	de	oorlog	of	
de	herdenking	ervan,	of	de	verwijzing	naar	de	oorlog	zelf	(relicten,	soms	in	een	
museum),	naar	een	begraafplaats	of	monument,	of	een	recentere	toevoeging	die	
naar	de	oorlog	verwijst.	En	tenslotte	door	de	informatieve	kwaliteiten:	deze	zitten	
soms	in	de	site	zelf	zoals	zichtlijnen,	maar	bestaat	meestal	uit	bewust	in	aan	de	
site	toegevoegde	informatie	(borden,	oriëntatietafel).	De	scenografie	vertrekt	van	
het	bestaande	herinneringslandschap	en	versterkt	of	markeert	waar	mogelijk	
deze	kwaliteiten.	

b. historisch en informatieve kwaliteiten
Het	is	dankzij	de	landschappelijke	kwaliteiten,	de	historische	kwaliteiten	en/of	
de	(toegevoegde)	informatieve	kwaliteiten	dat	een	site	een	geschikte	plek	kan	
zijn	tot:
	1)	kennisoverdracht	;	we	‘leren’	iets	over	de	oorlog,	de	oorlogsomstandig-
heden…	ook	over	de	grotere	samenhang	tussen	bijvoorbeeld	slagvelden	en	
begraafplaatsen	(dit	is	objectief	toetsbare	kennis;	het	‘wat’,	de	‘waarheid’)
2)	inleving;	in	de	ervaring	van	de	oorlog	zelf,	het	geweld,	de	leefomstandigheden;	
van	de	naoorlogse	herinnering,	het	verdriet
3)	reflectie	over	oorlog	en	vrede,	over	leven	en	dood,	over	landschappelijk	ge-
weld	en	zorg	voor	de	omgeving.

2.5.5 Landschap en herinnering

a. de bezoeker en de herinnering
	Hoe	kan	je	vanuit	de	bezoeker	aan	de	Westhoek,	vanuit	zijn/haar	belevenis	van	
het	landschap	en	herinnering	aan	de	Eerste	Wereldoorlog	een	tactiek,	aanpak,	
concrete	ideeën	genereren	die	helpen	een	21ste	-	eeuws	herinneringspark	vorm	
te	geven?	Dat	is	de	vraag	die	we	ons	gesteld	hebben.	Onderliggende	gedachte	
daarbij	is	dat	de	rechtstreekse	link	van	de	bezoeker	met	de	Eerste	Wereldoorlog,	
vanuit	eigen	ervaring,	via	familieleden	enz.	steeds	meer	is	verdwenen.	Dus	waar-
om	komen	mensen	dan	nog	steeds	‘massaal’	naar	deze	plek	toe?	Kunnen	we	
–	als	denkoefening	–	het	niet	omdraaien	en	in	plaats	van	de	Eerste	Wereldoor-
log	centraal	te	stellen	de	huidige	bezoeker	en	haar/zijn	drive	om	de	Westhoek	
te	bezoeken?	Is	het	niet	dat	er	een	enorme	behoefte	is	bij	de	(post)moderne	
mens	om	dit	soort	zwaar	beladen	plekken	op	te	zoeken	omdat	deze	aanleiding	
geven	zich	te	bezinnen	op	haar/zijn	leven,	op	zoek	naar	haar/zijn	positie	in	een	
complexe	wereld?	En	dat	hij/zij	op	zoek	is	naar	een	nieuwe	vorm	van	rituelen,	
handelingen	van	troost	en	verwerking	van	de	nare	kanten	van	het	leven?

b. enten op het landschap 
Het	herinneringspark	respecteert	het	landschap	zoals	het	bestaat,	respecteert	
de	eigenheid	van	oorlog	en	van	rouw	–	maar	wil	met	die	eigenheid	telkens	
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omgaan	op	een	manier	die	het	landschap	en	de	herinnering	ook	vandaag	en	
morgen	relevant	houdt.	Het	nieuwe	herinneringslandschap	kan	blijvend	actueel	
zijn	als	de	verbinding	niet	alleen	gemaakt	wordt	met	de	oorlog	zelf,	maar	ook/
tegelijk	met	de	menselijke	existentie:	het	park	wil	het	landschap	ondersteunen	
in	zijn	potentie	als	plek	waar	mensen	kunnen	omgaan	met	dood	en	leven,	met	
het	pijnlijke,	het	moeilijke	van	het	leven.	Het	park	biedt	geen	historische	repre-
sentatie	en	grijpt	niet	historiserend	terug	naar	de	oorlog	zelf:	het	ent	zich	op	het	
landschap	zelf,	en	op	de	betekenis	van	dit	landschap	voor	de	bezoeker	en	de	
bewoner	vandaag.

c. het landschap als vehikel van herinnering 
Weinig	Europese	landschappen	zijn	zo	innig	met	een	verleden	verbonden	als	
de	vroegere	frontstreek	van	1914-1918.	Dat	geldt	in	België	met	name	voor	de	
regio	van	Ieper.	Wie	zich	vandaag	doorheen	dit	gebied	begeeft,	ontmoet	haast	
onvermijdelijk	een	van	de	vele	begraafplaatsen	die	kort	na	de	oorlog	werden	
aangelegd.	Elke	begraafplaats	ligt	er	tussen	talloze	andere	begraafplaatsen	
die	de	enormiteit	van	de	oorlog	duidelijk	maken;	ook	monumenten	verwijzen	er	
naar	de	doden,	of	naar	legereenheden	en	nog	in	het	landschap	lokaliseerbare	
gebeurtenissen.	Materiële	overblijfselen	van	de	oorlog	zijn	soms	nog	zichtbaar	in	
het	landschap	of	in	lokale	musea;	die	musea	geven	een	groter	verhaal	aan	gra-
ven	of	monumenten,	die	op	hun	beurt	–	omdat	ze	meteen	zichtbaar	worden	voor	
wie	terug	uit	het	museum	komt	–	realiteitswaarde	verlenen	aan	de	verhalen	die	
in	het	museum	worden	verteld.	Zo	vormt	het	vroegere	frontlandschap	een	heel	
weefsel	van	plekken	die,	elk	op	hun	eigen	manier,	verbonden	zijn	met	hetzelfde	
verleden.	De	complexe	verankering	van	het	oorlogsverleden	in	het	landschap	
zorgt	er	mee	voor	dat	de	herinnering	aan	een	ondertussen	lang	voorbije	oorlog	
levendig	kan	blijven.	Het	verleden	zélf	mag	dan	wel	definitief	achter	ons	liggen,	
maar	sommige	plekken	en	voorwerpen	kunnen	er	alsnog	in	slagen	om	een	tast-
baar	contact	met	dat	verleden	te	leggen.	Ze	bieden	letterlijk	houvast,	ze	stollen	
de	tijd,	waardoor	dat	verleden	tóch	niet	zo	onbereikbaar	lijkt.	Het	landschap	en	
haar	elementen	zijn	dus	dragers	of	vehikels	van	herinnering.

d. herinneren kost inspanningen
Die	status	behouden	ze	echter	niet	zomaar.	Herinnering	heeft	inherent	een	
beperkte	levensduur.	Aan	herinnering	moet	gewerkt	worden;	de	buitengewone	
inspanningen	die	na	1918	werden	geleverd	om	de	gesneuvelden	te	herdenken,	
zijn	daar	een	nooit	meer	geëvenaard	voorbeeld	van.	Maar	na	verloop	van	tijd	zul-
len	de	aandacht,	tijd	en	inspanning	die	dit	herinneren	vraagt	wellicht	ook	worden	
opgeëist	voor	andere,	meer	nuttige	of	actuele	besognes.	Het	is	dus	normaal	dat	
herinneringen	na	verloop	van	tijd	verdwijnen.	Honderd	jaar	na	een	oorlog	kun-
nen	het	landschap	en	de	monumenten	of	relicten	die	naar	die	oorlog	verwijzen,	
slechts	blijven	werken	wanneer	ze	ook	méér	zijn	dan	louter	‘dragers	van	herinne-
ring’.	Het	is	onze	overtuiging	dat	de	herinnering	aan	de	Eerste	Wereldoorlog	zich	
niet	louter	kan	enten	op	het	aanscherpen	van	het	bewustzijn	van	en	de	kennis	
over	het	oorlogsverleden.	Die	historische	waarheidsgrond	van	de	herinnering	is	
essentieel;	maar	hij	zal	slechts	blijvend	als	belangrijk	worden	ervaren	indien	het	
verleden	in	kwestie	niet	enkel	als	‘louter	geschiedenis’	wordt	gezien	maar	ook	
als	relevant	voor	onze	huidige	leefwereld.	We	getroosten	ons	niet	zozeer	al	die	
moeite	–	tijd,	geld,	emoties	–	omdat	we	het	verleden	absoluut	willen	onthouden,	
maar	omdat	we	vinden	dat	de	gebeurtenis	in	kwestie	het	waard	is	om,	hier	en	nu,	
herinnerd	te	worden.	Park	14•18	is	deel	van	die	blijvende	inspanningen.

e. herinnering, zorg, rouw  
Het	oorlogsverleden	is	lang	voorbij,	maar	het	blijft,	als	pijnlijk	verleden,	vragen	
oproepen	over	leven	en	dood	en	aldus	over	de	menselijke	basiscondities	van	
zorg	en	rouw.	In	meer	temporele	termen	uitgedrukt:	over	de	continuïteit	en	
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discontinuïteit	die	we	ervaren	in	onze	relaties	met	de	wereld,	met	andere	men-
sen,	met	ons	verleden.	Herinnering	heeft	die	potentie.	In	verschillende	talen	zijn	
woorden	voor	‘herinnering’	verbonden	met	woorden	voor	‘rouwen’	en	voor	‘zorg	
dragen’	(Casey	1987).	Het	Sanskriet	smárati	(‘hij	herinnert’)	ligt	aan	de	basis	van	
zowel	het	Latijnse	woord	voor	herinnering,	memoria,	als	het	Engelse	to	mourn,	
rouwen.	Memoria	is	tevens	verwant	met	het	Griekse	merinma,	zorg.	Zorg	beste-
den	impliceert	geven	om	iets	of	iemand;	het	Zweedse	woord	voor	herinnering	is	
niet	toevallig	minne.	Rouwen,	zorgen,	beminnen:	manieren	om	sociale	relaties	te	
maken	of	te	hermaken,	manieren	om	relaties	voort	te	zetten	of	los	te	maken	en	
te	beëindigen.	Ook	ons	woord	‘mijmeren’	is	verwant	met	memoria,	net	als	een	
ander	Latijns	woord,	mora,	dat	pauze	betekent.	Herinneren,	rouwen,	mijmeren	en	
zorgen	zetten	de	tijd	even	stil.	Te	midden	de	voortgang	van	de	gebeurtenissen	
in	het	heden	zorgt	herinnering	voor	een	onderbreking,	voor	verstilling,	voor	een	
gemarkeerd	moment.	

f. de rol van het tastbare en het landschap 
Als	mensen	kunnen	we	niet	anders	dan	omgaan	met	de	zorg	voor	de	levenden	
en	voor	de	doden	–	het	tijdelijke,	het	eindige	en	het	vergankelijke,	maar	ook	het	
cyclische	en	het	regeneratieve.	Nu	gebeurt	dit	niet	in	eerste	instantie	doordat	we	
kunnen	‘terugdenken’	aan	het	(oorlogs)verleden.	In	herdenkingen	wordt	herin-
nering	juist	vaak	vergemakkelijkt	door	de	afwezigheid	van	een	(realistisch)	beeld	
van	het	verleden	en	door	de	creatie	van	leegte	(een	leeg	graf,	een	minuut	stilte).	
Het	is	niet	de	verwijzing	naar	het	verleden	die	de	herdenking	voor	ons	waarde-
vol	maakt,	maar	het	doen	en	het	ervaren	van	de	praktijk	zelf.	Alleen	zo	kan	iets	
uit	het	verleden	quasi	onmiddellijk	aanwezig	gesteld	worden	in	het	heden.	Dat	
gebeurt	door	ons	lichaam	–	we	zijn	op	de	plaats	waar	het	om	draait,	we	staan	
onder	de	Menenpoort	wanneer	de	Last	Post	wordt	geblazen	–	en	dat	is	een	heel	
andere	ervaring	dan	thuis	een	boek	lezen	over	het	verleden.

g. lichaam, objecten en herinnering 
Via	ons	lichaam	verbinden	we	ons	bovendien	met	plaatsen	en	objecten.	Dingen,	
gebouwen,	plaatsen	of	het	landschap	zijn	buitengewoon	tastbaar,	echt,	‘objectief’.	
Hun	bestaan	valt	niet	te	ontkennen.	Daarin	ligt	een	bijzondere	rol	bij	het	herin-
neren.	In	zekere	zin	geven	zij,	zeker	wanneer	ze	zelf	uit	het	herinnerde	verleden	
stammen,	de	illusie	dat	het	verleden	toch	niet	zo	onbereikbaar	is.	Objecten	zijn	
dragers	of	‘vehikels	van	herinnering’:	ze	verbeelden	of	belichamen	op	een	of	
andere	wijze	het	verleden.	Maar	ze	zijn	bovendien	‘vehikels	voor	herinnering’:	ze	
moedigen	ons	aan	om	verder	aan	herinnering	te	doen,	om	onze	verhouding	met	
het	verleden	te	vernieuwen.	Het	lichaam	en	de	materiële	wereld	maken	duidelijk	
dat	herinnering	meer	is	dan	iets	louter	temporeels:	wil	ze	werkelijk	van	tel	zijn	
voor	onze	leefwereld,	dan	moet	ze	ook	op	een	of	andere	manier	belichaamd	zijn.

i. graven en herinnering
De	graven	in	het	herinneringslandschap	van	de	Eerste	Wereldoorlog	zijn	een	
dergelijke,	voor	de	oorlogsherinnering	cruciale	belichaming.	Een	graf	is	een	
archetypische	markering	van	plaats.	Een	graf	lokaliseert	zorg.	Ze	verankert	de	
zorg	voor	de	dode,	maakt	ze	tastbaar,	grondt	ze	letterlijk.	Zo	blijft	de	omgang	met	
de	doden	niet	alleen	een	temporele	kwestie:	de	doden	behoren	niet	louter	tot	
het	verleden	maar	zijn	op	een	heel	concrete,	tastbare	manier	in	het	landschap	
van	nu	aanwezig.	Monumenten	doen	dat	ook:	letterlijk	ruimte	creëren	om	ons	
met	het	verleden	te	verbinden.	Monumenten	en	graven	dienen	daar	juist	uitdruk-
kelijk	voor,	maar	ook	overblijfselen	uit	het	verleden	–	ruïnes,	gebruiksvoorwerpen,	
brieven,…	–	helpen	ons	het	verleden	op	een	heel	tastbare	manier	te	herinneren.	
Ze	brengen	het	verleden	in	het	heden.	Verankerd	in	het	landschap	zijn	oude	
bunkers,	loopgraven	of	kapotgeschoten	bomen	potentiële	monumenten.
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j. inleving en reflectie: herinnering aan 1914-1918 in 2014-2018			
De	herinnering	aan	de	Eerste	Wereldoorlog	is	nog	maar	zelden	te	omschrijven	
als	rouw	om	gesneuvelden	die	men	nog	persoonlijk	heeft	gekend.	En	toch	
blijft	een	piëteitsvolle	omgang	met	de	gesneuvelden	de	oorlogsherinnering	
ook	nu	beheersen.	Velen	van	de	honderdduizenden	mensen	die	de	frontstreek	
bij	Ieper	nu	jaarlijks	bezoeken,	vaak	mensen	uit	het	vroegere	Britse	Rijk,	doen	
eigenlijk	dingen	die	erg	sterk	gelijken	op	wat	de	oorlogspelgrims	in	de	jaren	
twintig	deden.	Ze	zijn	niet	op	zoek	naar	spectaculaire	bezienswaardighe-
den;	die	zijn	aan	het	vroegere	front	in	België	nauwelijks	te	vinden.	Het	is	een	
tastbaar	contact	met	het	verleden	dat	ze	zoeken;	en	niet	gewoon	met	‘het’	
verleden:	ze	bezoeken	specifieke	graven,	vooral	van	familieleden.	Het	graf	van	
een	grootvader	bezoeken	is	een	erg	concrete	manier	om	zich	te	verbinden	
met	een	verleden	dat	te	groot	is	om	te	bevatten.	Het	is	geen	verafgelegen	
verleden,	maar	een	verleden	waarmee	men	zich	verbonden	weet:	de	eigen	
grootvader	ligt	daar,	op	die	plek.	Die	blijvende	band	wordt	uitgedrukt	in	de	
kruisjes,	bloemen	en	brieven	die	bezoekers	op	het	graf	van	gesneuvelde	
familieleden	achterlaten.	Wat	ook	hun	interpretatie	van	de	oorlog	is	–	een	of-
fer?	een	slachtpartij?	–,	dat	soort	kleine	handelingen,	ergens	bij	het	graf	van	
een	grootvader	die	zij	nooit	hebben	gekend,	blijken	nog	steeds	te	werken.	Dat	
directe	contact	kan	ook	leiden	tot	reflectie.	Voor	veel	mensen	is	de	vroegere	
frontzone	een	bevoorrechte	plaats	om	stil	te	staan	bij	de	Eerste	Wereldoor-
log,	oorlog	in	het	algemeen,	en	zelfs	‘de	doden’	en	de	dood	in	het	algemeen	
–	iets	waarmee	we	als	mens	sowieso	mee	moeten	omgaan,	maar	waar	in	onze	
samenleving	maar	weinig	ruimte	voor	bestaat.	In	de	vroegere	frontzone,	waar	
de	doden	zoveel	plaats	innemen,	maar	dan	zonder	morbiditeit	–	het	geweld	is	
nog	maar	weinig	aanwezig	en	de	begraafplaatsen	zijn	plekken	van	schoonheid	
–	krijgt	die	omgang	wel	een	gepaste	context.	

k. densiteit van het herinneringslandschap 
Het	gaat	daarbij	bovendien	niet	om	een	geïsoleerd	monument	in	een	hoofd-
stad,	dat	wij	al	sneller	als	‘doods’	zullen	ervaren,	niet	meer	met	onze	leefwereld	
verbonden.	De	densiteit	van	het	herinneringslandschap	rond	Ieper	(veel	meer	
dan	dat	van	de	IJzer)	–	de	verschillende	en	elkaar	vaak	aanvullende	plaatsen,	
objecten,	praktijken,	representaties	van	het	verleden,…	–	is	cruciaal	in	het	be-
grijpen	van	haar	succes	en	haar	opmerkelijke	duurzaamheid.	Het	landschap	van	
de	Eerste	Wereldoorlog	heeft	de	kracht	om	een	manier	te	bieden	om	om	te	gaan	
met	de	dood,	met	pijn,	lijden,	het	vergankelijke,	met	existentiële	vragen	waar	we	
moeten	mee	omgaan	als	mens.
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2.6 Concept
Het is een ruimtelijke constellatie van gezichtspunten: de Points of View.

2.6.1 Park 14•18

Met	de	naamgeving	Park	14•18	is	de	stichtingsdaad	een	feit.	De	naam	brengt	
de	jaren	van	de	Grote	Oorlog	en	de	herdenking	ervan	100	jaar	later	dichter	bij	
elkaar.	Het	herinneringspark	dat	wij	voorstellen	is	een	uitnodiging.	Maak	een	reis	
en	ontdek	het	Park	14•18.

2.6.2 `Points of view’

a.  de constellatie ‘points of view’ 
Het	algemeen	concept	is	geïnspireerd	op	een	constellatie	van	sterren	aan	
het	firmament.	Het	concept	wordt	gevormd	door	een	reeks	van	verschillende	
gezichtspunten	op	de	oorlog	en	het	oorlogslandschap.	Het	maakt	gebruik	van	
strategische	punten	uit	de	oorlog	die	worden	ingezet	om	het	verhaal	van	de	
oorlog	en	van	het	landschap	te	vertellen.	De	knooppunten	geven	gelegenheid	tot	
verdieping	van	de	herinnering	aan,		kennis	over	WOI.
Het	biedt	een	blik	die	terugkijkt	en	vooruitkijkt.	De	punten	zijn	knooppunten	van	
verschillende	lijnen,	routes,	verhalen.

b. verhaallijnen 
Elke	bezoeker	stelt	zijn	eigen	verhaal	samen	uit	een	keuze	van	de	punten	en	po-
sitioneert	de	punten	in	plaats	en	tijd	dankzij	de	knooppuntenkaart	in	de	hand	en	
in	het	hoofd.	De	punten	markeren	de	kruispunten	van	verschillende	verhaallijnen	
die	kunnen	worden	gevolgd,	zoals	de	frontlijnen	van	1914,	1916	of	1918	of	de	
lijnen	haaks	op	het	front	zoals	de	Derde	Slag	van	Ieper	of	de	aan-	en	afvoerrou-
tes	van	het	leger.	De	hoofdpunten	worden	gevormd	door	de	belangrijkste	sites,	
die	liggen	op	de	voorname	uitzichtspunten	in	het	landschap	of	die	na	de	oorlog	
als	nieuwe	uitzichtspunten	zijn	toegevoegd,	zoals	het	Albert	Monument	en	de	
IJzertoren.

c. nieuwe gezichtspunten 
Wij	voegen	daarnaast	nieuwe	gezichtspunten	toe	zoals	de	kop	van	de	A19	die	
een	recent	historisch	moment	vormt:		daar	waar	de	infrastructuur	tot	staan	is	
gebracht	door	de	aanwezigheid	van	historische	relicten	op	het	uitgestippelde	
wegtracé.	Ook	nieuwe	landschapsprojecten	zouden	vanaf	nu	in	de	toekomst	
kunnen	worden	omgebogen	uit	respect	voor	het	verleden	en	ter	verdieping	van	
het	bewustzijn	van	de		bezoeker.	Points	of	view	stelt	naast	dit	respect	voor	het	
verleden	ook	de	huidige	planningspraktijk	aan	de	orde	en	wil	op	een	strategi-
sche	manier	interveniëren.

d. verdieping van gezichtspunten 
Op	het	niveau	van	de	knooppunten	is	het	mogelijk	om	de	verschillende	relicten	
met	behulp	van	recente	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	bos-	en	waterbeheer	
met	elkaar	in	verband	te	brengen	waardoor	bepaalde	aspecten	van	de	oorlog	
verder	worden	verklaard.	Het	is	namelijk	op	deze	plekken	dat	het	beeld	en	de	
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kennis	van	de	gezichtspunten	zich	verder	verdiept,	want	deze	plekken	an	sich	zijn	
omgeven	met	kleinere	sites.	Deze	vormen	en	vertellen	samen	weer	op	een	deel	
van	het	grote	verhaal	van	de	oorlog.

e. uitvalsbasis voor getuigenissen
De	knooppunten	kunnen	gelinkt	worden	aan	wandelingen	door	het	landschap	
aan	de	hand	van	getuigenissen.	Dit	kan	gebeuren		met	de	gps.	Deze	techniek	
wordt	steeds	makkelijker	realiseerbaar.	Denk	aan	een	wandeling	door	het	land-
schap	aan	de	hand	van	een	getuigenis	van	bijvoorbeeld:	Achiel	van	Walleghem,	
pastoor	van	Dikkebus,	aan	de	hand	van	zijn	dagboeken	van	tijdens	en	na	de	
oorlog	(wel	voornamelijk	beperkt	tot	de	regio	van	Dikkebus,	Reningelst,	Heuvel-
land);	met	Edmund	Blunden,	soldaat/dichter,	voornamelijk	de	Derde	Slag	om	
Ieper,	met	veel	toponiemen	in	zijn	memoires;	het	ontdekken	van	de	IJzer/Diks-
muide	aan	de	hand	van	bijvoorbeeld	de	dagboeken	van	Franz	Hosten,	enzovoort;	
Duitse	getuigenissen;	een	vrouw,	een	verpleegster,	zuster	Emma	Bonquet	(Ieper,	
14-15);	chirurg	Harvey	Cushing,	achter	het	front;	enzovoort.

f. de scenografie van de sites
Het	Park	14•18	is	een	verzameling	relicten	(bunkers,	begraafplaatsen,	monu-
menten,	loopgraven,	observatiepunten	en	torens,	logistieke	lijnen,	wederopbou-
werfgoed)	geordend	door	scenografie.
Middelen	uit	de	landschapsarchitectuur,	meer	specifiek	uit	de	kunst	van	het	
parkontwerpen,	worden	ingezet	om	relicten	en	plekken	met	elkaar	te	verbinden.	
Gecomponeerde	taferelen,	gerichte	vistas	en	ontvouwde	panorama’s	maken	door	
hun	zichtrelaties	verbanden	zichtbaar,	objecten	vormen	brandpunten	en	richten	
de	beweging	en	routes	langs	bijzondere	(historische)	lijnen	leiden	de	wandeling	
door	het	terrein.	Passende	elementen	uit	de	omgeving	worden	geselecteerd	en	
bij	de	plek	betrokken.	De	relaties,	door	het	parkontwerp	gevormd,	zijn	verwant	
met	de	strategische	condities	van	het	landschap	tijdens	de	oorlog.	
Door	deze	verbinding,	door	de	afleesbare	samenhang,	ontstaat	een	betekenis-
volle	ervaring.	Het	parkconcept	geeft	de	relicten	en	de	plekken	kracht.	Door	de	
relicten	uit	hun	isolement	te	halen	en	te	verbinden	met	de	plek,	met	de	context,	
met	andere	belangrijke	plekken	(sites)	en	met	de	morfologie	van	het	landschap.	
Via	het	parkontwerp	worden	geïsoleerde	elementen	(relicten	en	plekken)	in	het	
landschap	gebonden	tot	een	ruimtelijk	geheel.	Het	parkconcept	brengt	ruimte	
en	inhoud	samen.	Dit	is	te	beschouwen	als	een	nieuwe	laag	in	het	landschap,	de	
toevoeging	die	voortkomt	uit	de	memorabele	jaartallen	2014-2018:	een	project	
voor	de	toekomst,	het	Park	14•18.	

Twee	voorbeelden	ter	illustratie	van	de	potentie	van	de	parkarchitectuur:

•	Stourhead	(Wiltshire)	kent	een	bijzondere	reeks	van	ensceneringen	gekoppeld	
		aan	gebouwde	objecten	die	zijn	gegroepeerd	rond	een	centrale	waterpartij.	De	
		relatie	tussen	de	objecten	is	over	het	water,	het	bindende	thema.	Met	behulp	
		van	boomgroepen	en	terreinwelvingen	wordt	telkens	een	specifieke	relatie	
		tussen	twee	objecten	gelegd.	Alles	bij	elkaar	wandelt	men	een	(mythologische)	
		verhaallijn	af,	ontspint	zich	een	geschiedenis	aan	de	hand	van	een	reeks	zorg
		vuldig	ontworpen	scènes.
•	Skogskyrkogarden	(Woodland	Cemetery)	Stockholm	is	opgebouwd	met	een	
		intrigerend	stelsel	van	lange	ruimtelijke	assen.	Doordat	deze	verspringen,	
		verdraaien	of	kruisen	ontstaan	telkens	nieuwe	zichten:	of	in	de	ruimte,	of	op	
		een	gebouw	aan	het	eind.	De	bezoeker	kiest	bewust	zijn	weg	van	plek	naar	
		plek	en	langs	objecten.	En	ondergaat	door	de	enscenering	een	spiritueel	land
		schap.

Beide	ontwerpen	halen	voordeel	uit	het	aanwezige	landschap	door	het	te	bewer-
ken,	een	scenografie	te	ontwikkelen.	Alles	bij	elkaar	wordt	het	een	betekenis-
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volle	ervaring.	Zo	ook	het	ontwerp	voor	de	sites:	een	benadering	en	enscenering	
zodanig	dat	relicten	en	landschap	verbonden	zijn	en	samen	kennis	overdragen,	
inleving	mogelijk	maken	en	beschouwing	oproepen.

Plattegrond	Stourhead,	UK

Foto	Woodland	Cemetery,	
Stockholm
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g. wat het park bij elkaar houdt 
Het	herinneringspark	dat	wij	voorstellen	heeft	geen	omheining,	geen	grens,	er	zit	
geen	hek	rond.	Toch	heeft	het	park	een	grens	en	samenhang.	Het	park	situeert	
zich	rond	het	niemandsland.	Een	onoverkoombare	lijn	van	het	niemandsland,	de	
frontlijn,	de	frontzone	begrenst	het	park.	De	oorlog	heeft	aan	beide	kanten	van	
deze	grens	een	oorlogstheater	ontwikkeld	dat	vanuit	het	hinterland	en	de	ach-
terhoede,	vanuit	de	logistieke	afdelingen	en	de	veldhospitalen	de	oorlogsscène	
naderde	tot	aan	de	eerste	linie	via	een	labyrint	van	loopgraven	en	dug-outs.	We	
kiezen	per	gebiedsdeel	een	kenmerkend	element	ter	oriëntatie.	De	torens	van	
Ieper	voor	de	Ieperboog.		Bij	het	front	in	Heuvelland,	het	inundatiegebied	ten	zui-
den	van	Diksmuide:	de	natte	natuur	langs	de	IJzer	(IJzerbroeken).	En		ter	plaatse	
van	het	inundatiegebied	ten	noorden	van	Diksmuide	is	de		spoordijk	in	het	open	
land	een	zichtbaar	oriëntatiepunt.	

2.6.3 Aanpak van de knooppunten

a. de knooppunten
De	knooppunten	hebben	een	nummer,	verwijzend	naar	de	hoogteligging	naar	
voorbeeld	van	Hill	60	en	62.	De	knooppunten	worden	gemarkeerd	door	informa-
tie	punten.	Daar	wordt	alle	informatie	samengebracht	in	een	herkenbaar	beton-
nen	kader.	De	ligging	van	deze	informatiepunten	markeren	het	startpunt	van	
de	wandeling	tot	de	site,	en	zijn	daarmee	onderdeel	van	de	scenografie	van	de	
benadering.

Plattegrond	Woodland	Ceme-
tery,	Stockholm
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2.6.4 Een kwalitatief denkframe

a. selectiecriteria points of view
Op	dit	moment	hebben	we	een	lijst	van	25	knooppunten	opgesteld.	Deze	lijst	is	
niet	vaststaand,	maar	onderwerp	van	discussie.	Het	aantal	knooppunten	wordt	
vastgelegd	in	overleg	met	belanghebbenden	op	basis	van	criteria	van	selectie.
De	knooppunten	moeten	zich	daarbij	onderscheiden	van	andere	sites	door	het	
bieden	van:
•	een	landschappelijke	ervaring,	
•	informatiekracht,
•	een	stimulans	tot	reflectie	en	
•	een	sterke	scenografie.	
Soms	zijn	deze	kwaliteiten	al	aanwezig,	soms	zullen	(ruimtelijke)	ingrepen	nodig	
zijn	om	de	potentie	van	deze	plekken	te	activeren.

b. op elke plek kruisen verschillende belevingen, verhalen en kennis-
gebieden
We	stellen	bepaalde	eisen	aan	alle	ruimtelijke	elementen	en	materiële	onder-
delen	die	deel	uitmaken	van	Park	14•18.	Tijdens	de	herdenkingsjaren	2014	tot	
2018,	maar	ook	nadien	zullen	initiatieven	voor	talrijke	landschappelijke	projec-
ten	en	evenementen	verschijnen.	Om	deze	een	plaats	te	geven	in	Park	14•18	
moeten	ze	niet	alleen	positief	bijdragen	aan,	maar	ook	hoog	scoren	binnen	
het	concept	van	het	herinneringspark,	de	constellatie,	de	verhaallijnen	etc.	Een	
denkframe	helpt	om	alle	onderdelen	te	situeren	binnen	het	kwalitatief	opzet	van	
Park	14•18.	We	onderscheiden	twee	dimensies	in	de	kwalitatieve	evaluatie	van	
de	landschappelijke	onderdelen	van	Points	of	View:	dat	wat	het	landschap	bij	de	
bezoeker	genereert;	en	het	landschap	zelf	als	drager.	De	scenografie	van	elke	
plek	moet	het	herinneringslandschap	de	nodige	en	aangepaste	‘ruimte’	geven	
op	die	plek.	Elke	plek	krijgt	een	ruimtelijke	scenografie	waar	inleving,	kennis	en	
beschouwende	reflectie	worden	aangeboden,	maar	elke	plek	is	ook	een	knoop-
punt	waar	verschillende	meestal	gescheiden	kennisgebieden	zoals	de	militaire	
geschiedenis	van	de	oorlog,	de	antropologische	ontleding	van	feiten	en	over-
blijfselen,	de	geschiedenis	van	de	stedelijke	wederopbouw,	maar	ook	de	he-
dendaagse	ecologische	aandacht	voor	de	landschappelijke	samenstelling	en	de	
actuele	materiële	cultuur	van	onze	samenleving	op	een	kruispunt	samenkomen	
en	met	elkaar	in	dialoog	gaan.

1:	kennis
2:	inleving
3:	reflexie
4:	scenografie

1

2

34

5

6

1:	begraafplaatsen
2:	bunkers
3:	uitzichtspunten
4:	wederopbouw
5:	kraters
6:	monumenten

1 2

4
3

site
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c. wat het landschap bij de bezoeker genereert 
Van	een	herinneringspark	mogen	we	verwachten	dat	het	de	bezoeker	bewust	
maakt	van	diverse	aspecten	van	de	oorlog.	De	oorlogsherinnering	passeert	zowel	
langs	een	inleving	in	de	lichamelijk	pijn,	ontbering,	eenzaamheid	en	waanzin,	
als	langs	de	kennis	van	de	historische	feiten,	hedendaagse	interpretaties	en	
nieuwe	inzichten	en	langs	een	beschouwende	zoniet	sublimerende	afstand	die	
kan	worden	aangenomen.	De	inleving	brengt	op	de	eerste	plaats	de	lichame-
lijke	en	psychologische	dimensies	van	de	oorlog	op	de	voorgrond,	de	ervaring	
van	geweld,	gruwel,	koude,	lawaai,	angst,	modder.	De	dimensie	van	de	kennis	
omtrent	de	oorlog	zal	bij	de	bezoeker	worden	gegenereerd	door	de	informatieve	
kwaliteit	van	musea,	bezoekerscentra,	lezingen,	geleide	bezoeken,	bijschriften,	
etc.	die	op	verschillende	manieren	aanwezig	zijn	op	de	verschillende	verhaallij-
nen.	De	beschouwing	en	sublimering	van	de	oorlog	komt	tot	stand	op	momenten	
dat	afstand	kan	worden	genomen	van	feiten,	materiële	omstandigheden,	relicten	
en	monumenten.	Een	meer	beschouwende	blik	of	reflecterende	attitude	kan	bij-
voorbeeld	worden	gerealiseerd	op	plekken	waar	grote	landschappelijke	overzich-
ten	of	vergezichten	in	relatie	tot	het	oorlogsgebied	bestaan	of	worden	voorzien.

Inleving

Kennis
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Beschouwing

d. landschap als drager 
Het	landschap	wordt	bekeken	als	een	drager.	Dat	wil	zeggen	dat	het	op	verschil-
lende	vlakken	functioneert,	met	name:	1)	als	ruimte	van	objecten,	van	fysieke	in-
richting	en	samenhang	en	van	het	gebruik;	2)	als	informatie-	en	betekenisdrager;	
3)	als	plek	waar	evenementen	(kunnen)	plaatsvinden.	Dit	‘dragende	landschap’	
behoeft	een	aangepaste	benadering	in	de	ruimtelijke	zin	van	het	woord.	Deze	
benadering	realiseren	we	in	de	enscenering	van	de	plek.	Voor	Park	14•18	is	het	
landschap	drager	van	zowel	een	programma	als	een	scenografische	benadering	
en	een	verhalende	zingeving.

De	fysieke	ruimte	rond	Caterpillar	
Crater	(nabij	Hill	60)	bezit	momen-
teel	weinig	capaciteit	voor	inleving.
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Het	monument	van	koning	Albert	
I,	drager	van	historische	informatie,	
bezit	ook	een	beschouwende	di-
mensie	over	de	IJzer-	en	polderslui-
zen	van	Nieuwpoort	en	het	begin	
van	de	loopgravenoorlog.

De	Menenpoort	in	Ieper,	drager	van	
emotie,	informatie	en	evenementen.
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2.6.5 Aanzet tot nieuwe rituelen en vormen 

van herdenking in Park 14•18

a. De herdenkingskracht van het landschap: ingrepen en                 
evenementen
Park	14•18	verbindt	zich	ten	dele	met	het	militaire	landschap	van	1914-1918.	
Points	of	view	14•18		reflecteert	de	hoogtes	en	de	zichtlijnen	van	de	militaire	
blik,	en	de	aanvoerlijnen	van	de	militaire	logistiek.	Dit	is	echter	ook	méér	dan	een	
louter	militaire	invalshoek,	al	was	het	maar	omdat	het	oorlogslandschap	na	1918	
vaak	heel	rechtstreeks	zijn	sporen	naliet	in	het	herinneringslandschap	dat	vorm	
gaf	aan	de	omgang	met	de	doden	in	de	frontstreek.
Op	een	meer	uitdrukkelijke	wijze	verwijst	Park	14•18	door	ingrepen	en	evene-
menten	naar	de	herinneringscapaciteit	en	commemoratieve	betekenis	van	het	
landschap.	Zij	grijpen	onder	meer	terug	naar	de	cruciale	rol	die	aarde	speelde	
en	speelt	in	de	herinnering	van	de	doden.	Zeker	rond	Ieper	ligt	de	aarde	vol	
doden,	in	graven	en	niet	in	graven.	Aarde	is	daarin	de	plek	waar	we	dode	licha-
men	‘bewaren’	en	waarin	ze	vergaan,	maar	ook,	als	humus,	de	grondstof	voor	
regeneratie,	voor	nieuw	leven.	De	hele	herdenking	van	de	Eerste	Wereldoorlog	
is	vooral	een	dodenherdenking,	die	een	uitgesproken	funeraire	en	dus	‘aardse’	
grammatica	kent	(monumenten	als	substituut-graven,	kransenleggen,	zandzak-
jes	met	aarde	van	het	vroegere	front	die	mee	werden	gelegd	in	het	graf	van	de	
Onbekende	soldaat…).
Tegelijk	is	er	de	vaststelling	dat	de	aarde	haar	rol	als	humus	niet	altijd	heeft	
gespeeld	in	de	Eerste	Wereldoorlog.	Vele	gesneuvelden	kregen	tijdens	de	oorlog	
geen	graf,	kwamen	nadien	terecht	in	naamloze	graven	of	moeten	ook	nu	nog	
een	graf	ontberen.	Dit	leidde	na	de	oorlog	tot	diverse	monumenten	voor	de	
vermisten	en	tot	de	creatie	van	het	graf	van	de	Onbekende	Soldaat,	die	de	zorg	
voor	de	vermisten	alsnog	letterlijk	een	plaats	dienden	te	geven.	

Hierbij	wordt	enerzijds	de	individuele	bezoeker	aangesproken,	die	vaak	stilte	
zoekt	(andere	bezoekers	en	zeker	groepen	zijn	dan	vaak	storend),	zich	‘individu-
eel’	door	het	landschap	beweegt	(te	voet,	met	de	fiets,	met	de	auto)	en	zijn	eigen	
keuzes	maakt.	Wie	de	vroegere	frontstreek	in	groep	bezoekt,	doet	dat	vaak	met	
gids	en	in	een	bus:	de	bezoekers	worden	geleid,	worden	ergens	heen	gebracht,	
maar	kunnen	anderzijds	ook	ervaringen	met	elkaar	delen.

b. Een voorzet voor nieuwe rituelen en herdenkingen

1. Humus en herinnering, Palingbeek, 2014-2018
De	blijvende	zorg	voor	de	doden	heeft	slechts	zin	als	we	ervan	uitgaan	dat	de	
grenzen	tussen	doden	en	levenden	en	tussen	verleden	en	heden	poreus	zijn.	
Aarde	en	grafgiften	(kruisjes,	kransen,	brieven)	bemiddelen	in	die	relatie	tussen	
levenden	en	doden,	en	tussen	de	thuisomgeving	van	de	bezoeker	en	het	herin-
neringslandschap	van	het	vroegere	front.	Bezoekers	brengen	stukjes	steen	van	
hun	thuisland	mee	en	laten	die	achter	bij	een	graf;	omgekeerd	namen	rouwende	
oorlogspelgrims	steen	of	aarde	van	het	graf	mee	naar	huis.	
Het	Park	14•18	creëert	een	plek	waarin	individuele	bezoekers	een	handvol	
aarde	uit	de	vroegere	frontzone	kunnen	uitgraven,	in	een	recipiënt	scheppen	en	
meenemen	naar	huis	–	of	desgewenst	achterlaten	bij	een	graf	elders	in	de	regio.	
Omdat	dit	graven	een	weliswaar	individueel	gestelde	daad	is	maar	als	intrusie	
in	de	aarde	ook	een	act	is	met	een	hevig,	welhaast	dramatisch	karakter,	is	een	
geborgen	kader	hiervoor	onontbeerlijk.	De	plek	wordt	voorzien	in	de	beschutte	
omgeving	van	een	bos,	die	de	aarde	volop	in	haar	regeneratieve	karakter	van	
humus	doet	verschijnen.	
Ze	wordt	opgevat	als	een	geconcentreerde	plek:	geen	langwerpige	strook	aarde	
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maar	een	ronde	vorm.	Het	is	een	terrein	met	relatief	blote,	losse	aarde,	waar	het	
‘gepast’	is	om	aarde	op	te	graven.
De	hiertoe	bestemde	site	plannen	wij	in	het	domein	Palingbeek:	betekenisvol	
omdat	het	gaat	om	een	natuurgebied,	omdat	het	ten	volle	deel	uitmaakte	van	
de	frontzone	zelf,	en	als	site	van	drie	tijdens	de	gevechten	aangelegde	begraaf-
plaatsen.	
De	herinnering	wordt	hier	gecreëerd	en	ervaren	door	individuen	of	kleine	groe-
pen.

2. Een groentheater in de Ieperboog, beneden Bellewaerde Ridge
Het	Park	14•18		geeft	plaats	aan	een	landschappelijk	openluchttheater	als	
plaats	voor	muziek	en	reflectie.	Dit	groentheater	wordt	geïntegreerd	in	een	
helling	of	kom	van	het	landschap,	met	zicht	op	de	stad	Ieper.	Het	voorgestelde	
openluchttheater	wordt	als	een	soort	Grieks	theater	ingeplant	in	het	hellende	
terrein	onder	het	uitzichtpunt	van	Bellewaerde	Ridge,	aan	de	westzijde	van	de	
site,	bij	het	Royal	Engineers	Memorial.	Pal	in	westelijke	richting	ligt	de	stad	Ieper,	
met	tussenin	‘Railway	Wood’	en	het	RE	Grave	Railway	Wood	Cemetery.	

Op	bepaalde	evenementen	geeft	het	openluchttheater	een	plaats	aan	muziek	
die	thematisch	en/of	historisch	met	(de	Eerste	Wereld)oorlog	is	verbonden.	Mu-
ziek	zet	aan	tot	reflectie,	biedt	troost	door	zijn	schoonheid,	en	vormt	een	kader	
tot	het	opnemen	van	het	landschap.	In	deze	evenementen	vormen	de	muziek	
en	de	muzikanten	zelf	niet	de	focus.	Het	publiek	kijkt	naar	het	landschap	en	de	
torens	van	Ieper	in	de	verte,	niet	naar	de	muzikanten.	Die	zijn	veeleer	onzichtbaar	
en	bevinden	zich	in	een	in	de	aarde	verzonken	‘orkestbak’.
De	plek	brengt	mensen	samen	tijdens	welbepaalde	evenementen,	maar	werkt	
ook	permanent	als	een	betekenisvolle	passageplek	en	rustplaats.	

3. Vliegers voor de vermisten (2017)
Het	idee	van	naar	schatting	35.000	vermisten	die	zich	onbenoemd	en	zonder	
graf	bevinden	in	de	aarde	spreekt	tot	de	verbeelding.	Het	geeft	ook	iets	weer	
van	de	massaliteit	en	chaos,	het	onverwerkte	van	de	oorlog.	Een	evenement	
haakt	hier,	als	moment	van	herdenking	op	in.	De	aarde	krijgt	hier	zijn	tegenhan-
ger	in	herdenking,	van	zij	voor	wie	de	aarde	zijn	rol	als	humus	en	als	lokalisering	
van	zorg	niet	kon	spelen:	de	vermist	gebleven	en	nooit	in	een	graf	begraven	
maar	blijvend	in	de	plaatsloze	aarde	verzonken	gesneuvelden.	Zij	worden	
herdacht	door	hen	symbolisch	uit	de	aarde	los	te	maken	en	in	de	lucht	te	laten	
opstijgen,	in	een	herdenkingsmoment	dat	de	massaliteit	van	de	oorlog(sdoden)	
verbeeldt,	elke	individuele	vermiste	concreet	verbeeldt,	én	een	ogenblik	van	
schoonheid	en	hoop	creëert.	
Het	zijn	kinderen,	als	belichaming	van	de	historische	relatie	met	de	volgende	ge-
neraties,	die	in	dit	moment	de	hoofdrol	spelen.	Duizenden	kinderen	van	verschil-
lende	leeftijden	en	uit	verschillende	deelnemende	landen	maken	gedurende	een	
week	vliegers,	voor	elke	‘onbegraven’	vermiste	één.	
De	workshops	waarin	deze	vliegers	worden	gecreëerd	vinden	gedurende	een	
week	plaats	in	tentenkampen	op	plekken	waar	tijdens	de	oorlog	de	veldhospita-
len	achter	het	front	waren	gesitueerd:	toentertijd	ook	tentenkampen,	nu	de	site	
van	begraafplaatsen	van	gewonden	die	ter	plekke	alsnog	stierven	en	dus	wel	
een	eigen,	gelokaliseerd	graf	hebben	gekregen.		Die	individuele	aandacht	voor	
de	doden	wordt	na	afloop	van	de	workshops	letterlijk	van	het	hinterland	naar	het	
anonieme	niemandsland	en	zijn	onbegraven	vermisten	gebracht.	Vanuit	de	ten-
tenkampen/veldhospitalen	wandelen	de	kinderen	met	hun	vliegers	via	de	oude	
‘aanvoerlijnen’	naar	het	vroegere	front.	Onderweg	komen	de	groepen	kinderen	
uit	de	verschillende	tentenkampen	samen,	om	zich	dan	vanuit	Ieper	weer	te	ver-
spreiden	naar	enkele	hoogtes	die	in	1917	op	de	frontlijn	lagen	om	daar	samen	
hun	vliegers	massaal	te	laten	opstijgen.	
De	tentenkampen	zijn	gesitueerd	bij	voormalige	veldhospitalen	of	casualty	clea-
ring	stations,	nu	begraafplaatsen.	Hierbij	komen	Lijssenthoek	(ten	zuidwesten	
van	Poperinge)	en	Dozinghem	(Westvleteren,	ten	noordwesten	van	Poperinge)	
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zeker	in	aanmerking;	vanuit	Bedford	House	Cemetery	(ten	zuiden	van	Ieper),	dat	
dichter	bij	Ieper	ligt,	kunnen	jongere	kinderen	vertrekken.
De	centrale	site	voor	het	evenement	wordt	een	plek	die	gedurende	lange	tijd	
in	niemandsland	lag:,	en	wel	op	een	plaats	waar	nog	veel	‘onbegraven’	doden	
liggen:	het	opgehoogde	einde	van	de	A19-snelweg,	dat	een	uitzicht	biedt	op	
het	niemandsland	van	Pilkem	Ridge	(dat	zelf	mede	reden	was	om	deze	A19	
niet	door	te	trekkenDit	grootse	internationale	evenement	wordt	gepland	op	31	
juli	2017:	de	honderdste	verjaardag	van	het	begin	van	de	Derde	Slag	om	Ieper,	
waarin	juist	uitzonderlijk	veel	gesneuvelden	vermist	zijn	gebleven	door	de	radi-
cale	‘ont-schepping’	van	het	landschap	tot	een	plaatsloze	zee	van	modder	(door	
de	aanhoudende	beschietingen	en	de	aanhoudende	regen).	De	bijeenkomst	
van	de	kinderen	en	hun	opstijgende	vliegers	boven	het	lege,	weinig	bebouwde	
niemandsland	van	Pilkem	Ridge,	vormen	een	levende	scenografie.	

4. Muziek aan de IJzer (2018)
De	Eerste	Wereldoorlog	was	aan	het	westelijke	front	een	grotendeels	immobiele	
stellingenoorlog.	Aan	het	IJzerfront	was	dit	in	extreem	sterke	mate	het	geval.	
Zonder	veel	kans	tot	verandering	langen	beide	strijdende	partijen	jaar	na	jaar	
tegenover	elkaar,	in	een	vage	maar	onmiskenbare	interactie.	
Een	samenwerking	van	Duitse	en	Belgische	componisten	leidt	in	2018	tot	
de	creatie	van	een	compositie	die	zal	uitgevoerd	worden	op	de	plek	waar	het	
Belgisch-Duitse	front	het	smalst	was	Muzikanten	aan	beide	oevers	van	de	IJzer,	
voeren	samen	het	stuk	uit.	Zij	verbeelden	in	hun	opstelling	de	toenmalige	stel-
lingenposities	aan	beide	zijden	van	het	front,	maar	overbruggen	in	hun	muziek	de	
leegte	van	het	niemandsland.

Voorbeeld	groentheater
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2.7 Masterplan
Het masterplan is een verdere uitwerking van het visiedocument.

2.7.1. Een geïntegreerd project

a. een bestuurlijke en organisatorische nevel >	De	Open	Oproep	
vertolkt	een	hedendaagse	dwingende	vraag	naar	een	overzichtelijke	en	
werkbare	structuur.	Vandaag	is	de	ruimtelijke	inrichting	van	het	frontgebied	in	
de	Westhoek	de	neerslag	van	een	deels	compliceerde,	deels	onbestaande,	
deels	onvrijwillige	bestuurlijke	tussenkomst.	In	de	huidige	omstandigheden	is	
het	opzet	van	een	herinneringspark	moeilijk	realiseerbaar.	In	het	betreffende	
gebied	zijn	naast	de	gemeentelijke	besturen	en	de	particuliere	actoren,	ook	
hogere	besturen	en	verenigingen	actief	zoals	de	Commonwealth	War	Gra-
ves	Commission,	het	Ministerie	van	de	Vlaamse	Gemeenschap,	de	provincie	
West-Vlaanderen,	de	Vlaamse	Landmaatschappij	(VLM),	de	Europese	Com-
missie,	Westtoerisme,	Toerisme	Vlaanderen,	Unesco,	Agentschap	Onroerend	
Erfgoed	Vlaanderen,	Vlaams	Instituut	voor	het	Onroerend	Erfgoed	(VIOE),	
Netwerk	Oorlog	en	Vrede	in	de	Westhoek,	enzovoort.	Momenteel	zijn	ook	
talrijke	inventarissen	in	de	maak	die	de	kennis	van	het	gebied	sterk	doen	toe-
nemen	maar	vaak	onafhankelijk	van	mekaar,	zonder	kruisverbanden,	worden	
opgesteld,	zoals	bijvoorbeeld	de	Centrale	Archeologische	Inventaris	(archeo-
logisch	erfgoed,	met	bijvoorbeeld	loopgraven	en	ondergrondse	constructies),	
de	inventaris	van	het	onroerend	erfgoed	door	het	VIOE	(bouwkundig	erfgoed	
is	in	kaart	gebracht,	zoals	bunkers,	militaire	begraafplaatsen	en	gebouwen	
uit	de	wederopbouw),	het	immateriële	erfgoed	(verhalen,	getuigenissen	en	
dagboeken),	de	Landschapsatlas	met	de	atlas	van	relicten	en	ankerpunten,	
de	wederopbouwarchieven	door	het	Vlaams	Centrum	voor	Architectuurar-
chieven,	de	reeds	bestaande	erfgoedinventarissen	(Bouwen	door	de	eeuwen	
heen),	enzovoort.

b. talrijke ongecoördineerde initiatieven	>	Talrijke	initiatieven	en	pro-
jecten	zijn	vandaag	in	aanzet,	zoals	de	wens	voor	een	groot	Memorial	en	voor	
een	herdenkingsmonument,	een	nieuw	Museum	Passchendaele	1917,	het	
museum	In	Flanders	Fields	in	Ieper,	het	pilootproject	VIOE	in	de	frontdorpen	
Zonnebeke	en	Passendale.)	betreffende	8	à	900	sporen	van	bunkers,	het	
project	de	frontzone	((600km2)	in	het	kader	van	het	Unesco	Werelderfgoed	
te	laten	uitroepen	tot	oorlogsmonument,	projecten	voor	natuurinrichting,	het	
project	De	Blankaert,	projecten	van	het	Agentschap	voor	Natuur-	en	Bosbe-
heer,	enzovoort.

c. geïntegreerd project, draagvlak en draagkracht	
Vandaag	bevinden	we	ons	op	wereldschaal	op	een	kantelmoment	in	de	econo-
mische	en	ecologische	ontwikkelingen.	Een	hedendaagse	benadering	van	de	
ruimtelijke	ordening,	de	stedenbouw	en	het	landschapsontwerp	vraagt	hiermee	
rekening	te	houden	en	in	te	bedden	in	een	toekomstvisie.	Naar	de	toekomst	
toe	moeten	nieuwe	ideeën	en	concepten	worden	gegenereerd	en	oplossingen	
worden	geboden	voor	de	slopende	crisis	die	bestaat	in	relatie	tot	het	gebruik	
van	de	natuurlijke	bronnen	voor	energie,	water	en	grondstoffen,	de	ontwikkeling	
van	technologische	middelen	die	daarbij	moeten	worden	ingezet,	en	het	beheer	
en	de	herverdeling	van	middelen	en	investeringen.	De	inrichting	van	de	leefom-
geving	speelt	bovendien	een	essentiële	rol	met	betrekking	tot	de	dynamisering	
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2.7.2 Een actiekader

a. integratie van acties	>	Een	geïntegreerde	aanpak	vraagt	de	aanwezige	
en	geplande	acties	op	gebied	van	behoud	en	ontwikkeling	in	de	verschil-
lende	sectoren	op	mekaar	af	te	stemmen.	Hiervoor	zal	een	geïntegreerde	
ruimtelijke	visie	de	fundamentele	leidraad	moeten	bieden,	een	structuur	waarin	
op	mekaar	afgestemde	behouds-	en	ontwikkelingsacties	plaats	en	ruimte	
krijgen.	Een	geïntegreerde	aanpak	vraagt	uiteraard	ook	dat	de	verschillende	
schaalniveau’s	particulier,	gemeentelijk,	provinciaal,	gewestelijk,	europees,	
etc.	in	mekaar	overvloeien.	Dit	voorstel	voor	een	planstrategie	wil	aansluiten	
bij	een	geïntegreerde	aanpak	van	het	herinneringspark	binnen	de	bestuurlijke	
constellatie	van	de	ruimtelijke	ordening	(stedenbouw,	ruimtelijke	planning,	
erfgoed,	natuur	en	bos,	etc.)	in	Vlaanderen.	Dit	voorstel	sluit	ook	dicht	aan	bij	
de	optiek	van	de	provincie.

b. het begrip actiekader	>	Het	landschapsactiekader	initieert	en	stuurt	een	
aantal	‘acties’.	Het	begrip	‘actie’	verwijst	normaal	op	de	eerste	plaats	naar	de	
acties	van	de	verschillende	actoren	in	het	maatschappelijk	veld.	Een	actie	is	in	
de	context	van	dit	landschapsactiekader	een	bestuurlijke	activiteit	gericht	op	
een	bepaalde	organisatorische	taak	in	functie	van	het	behoud,	de	inrichting	
of	de	ontwikkeling	van	de	ruimte.	We	onderscheiden	zeven	acties,	met	name	
‘beschrijven’,	‘afwegen’,	‘plannen’,	‘beheren’,	‘bewaken’,	‘betrekken’	en	‘realise-
ren’.	Deze	acties	worden	gekaderd	door	ze	als	bestuurlijke	taken	op	te	vatten	
en	van	de	nodige	werkingsmiddelen	te	voorzien.	Deze	vormen	zeven	actie-
kaders	en	alle	samen	vormen	ze	het	landschapsactiekader.	De	actiekaders	
kunnen	relatief	onafhankelijk	van	elkaar	functioneren.	Wanneer	ze	initiatieven	
nemen	of	nieuwe	acties	willen	ontwikkelen,	wordt	overleg	gepleegd	tussen	
enkele	actiekaders	of	tussen	alle	actiekaders	samen.	Dit	wordt	beschreven	in	
een	actieprotocol.

c. acties van het masterplan	>	Het	masterplan	voorziet	een	zevental	
actiekaders	die	voor	de	realisering	en	werking	van	het	herinneringspark	
moeten	worden	ingezet.	Deze	actiekaders	behoren	deels	tot	de	bestaande	
taken	van	de	bestuurlijke	overheden,	maar	moeten	ook	voor	een	deel	worden	
georganiseerd.	Een	coördinerende	instantie	zorgt	voor	de	dagelijkse	coördi-
natie	tussen	de	actiekaders	onderling.	De	zeven	actiekaders	zijn	de	volgende:												

van	een	levende	cultuur,	de	ontwikkeling	van	een	hedendaagse	identiteit	en	de	
zorg	voor	het	historisch	erfgoed.	In	de	context	van	de	ruimtelijke	ordening	in	het	
algemeen	en	van	het	onderhavig	landschapsactiekader	voor	het	oorlogsland-
schap	van	de	Eerste	Wereldoorlog	in	de	Westhoek,	vertalen	deze	aandachts-
punten	zich	in	termen	van	een	geïntegreerde	visie	en	aanpak,	een	goed	begrip	
van	de	draagkracht	van	de	aanwezige	materiële	en	menselijke	realiteit,	van	het	
lokale	en	bovenlokale	draagvlak,	en	een	hedendaagse	omgang	met	erfgoed.	Het	
beste	draagvlak	wordt	gevormd	wanneer	de	verwachtingen	en	intenties	zowel	
de	lokale	actoren	en	de	betrokken	overheden	gelijkgestemd	zijn.	Eén	van	de	ac-
tiekaders	is	expliciet	gericht	op	het	informeren,	motiveren	en	gelijkstemmen	van	
de	verschillende	actoren.	De	aanwezige	draagkracht	en	het	respect	dat	hiervoor	
moet	worden	opgebracht	in	het	vooruitzicht	van	een	hedendaagse,	toekomst-
gerichte,	duurzame	en	democratische	ruimtelijke	ordening,	gebiedt	te	vertrek-
ken	van	wat	aanwezig	op	het	gebied	van	natuur,	economie,	cultuur	en	erfgoed,	
etc.	Alleen	op	deze	manier	kunnen	buitenschalige,	ongepaste,	gebiedsvreemde	
ontwikkelingen	en/of	projecten	worden	vermeden.
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1)	beschrijven	(een	structurerend	kader):	gezien	de	voortdurende	evolutie	van	
de	landschappen	als	gevolg	van	de	ingrepen	van	de	verschillende	actoren	
maar	ook	als	gevolg	van	natuurlijke	en	minerale	processen,	moet	de	beschrij-
ving	van	het	structurerend	kader	regelmatig	worden	bijgewerkt;	2)	afwegen	
(een	strategisch	kader):	de	afweging	gebeurt	op	basis	van	een	grondige	
beschrijving	van	het	structurerend	kader.	De	afweging	hoeft	niet	onmiddel-
lijk	gebiedsdekkend	te	worden	uitgevoerd,	er	kan	voor	worden	gekozen	een	
strategisch	kader	op	te	maken	voor	bepaalde	plekken	of	deelgebieden;	3)	
plannen	(een	vooruitziend	kader):	beschrijven	en	afwegen	gebeuren	in	functie	
van	het	maken	van	gefundeerde	keuzes	met	betrekking	tot	de	verdere	plan-
ning	van	een	doelgebied.	Het	is	een	omvattend	en	geïntegreerd	proces,	dat	
op	basis	van	de	studie	van	alle	landschappelijke	factoren	en	dynamieken,	en	
de	inherent	eraan	verbonden	waardeoordelen	doordachte	en	haalbare	voor-
stellen	probeert	te	doen	met	het	oog	op	het	behoud	of	de	verbetering	van	de	
ruimtelijke	kwaliteit.	Ontwerpend	onderzoek	vormt	in	dit	kader	een	belangrijke	
methodiek.	Het	dient	te	worden	ingezet	als	een	open	vorm	van	onderhande-
ling	tussen	de	relevante	actoren	in	het	gebied;	4)	beheren	(een	instrumenteel	
kader):	het	beheer	van	het	landschapsactiekader	valt	samen	met	de	uitvoering	
van	dagelijkse	taken	en	de	opvolging	van	geplande	acties,	projecten,	etc.;	5)	
bewaken	(een	toeziend	kader);	de	bewakende	actie	heeft	een	kwaliteitsrol	te	
vervullen.	Het	toeziend	kader	voorziet	in	de	kwaliteitsbewaking	van	de	acties	
het	gebied.	Het	impliceert	een	nauwlettend	toezicht	op	de	gebiedsvisie,	het	
nastreven	van	het	streefdoel	en	de	toepassing	van	de	vooropgestelde	prin-
ciepen;	6)	betrekken	(een	ondersteunend	kader):	deze	actie	onderneemt	de	
nodige	stappen	om	van	bij	de	eerste	actie	de	lokale	actoren	te	betrekken	bij	
de	analyse	en	de	visievorming	in	het	vooruitzicht	van	planning	en	intichting	
van	het	gebied.	Hiervoor	worden	inspraakvergaderingen	met	bewoners	en	
gebruikers	belegd	en	gesprekken	met	bevoorrechte	actoren	en	organisaties	
georganiseerd;	7)	initiëren	(een	projectmatig	kader):	in	bepaalde	gevallen	kan	
ervoor	gekozen	worden	om	ruimtelijke	knelpunten	of	potenties	projectmatig	en	
gebiedsgericht	aan	te	pakken.	In	dit	geval	worden	specifieke	sites	geselec-
teerd	door	middel	van	een	strategische	afweging	op	basis	van	noodwendig-
heid,	administratieve	bevoegdheid	en	praktische	haalbaarheid.	Provincie-	en	
gemeentebesturen	spelen	in	dit	kader	een	belangrijke	rol	als	onderhandelaar	
met	bouwheren	en	projectmanagers.
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afwegen
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betrekken
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bewaken

beheren
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2.9.1 Actuele ontwikkelingen in het landschap

a. landschapverzorgende maatregelen
We	stellen	voor	landschapverzorgende	maatregelen,	die	tevens	de	leesbaarheid	
van	het	(strategische)	landschap	van	WOI	leesbaarder	maken.	Deze	landschap-
regeneratie	is	vanwege	zijn	meerdere	doelstellingen	in	te	bedden	in	de	ruimte-
lijke	ordening	en	heeft	een	duidelijke	plaats	voor	de	cultuurhistorie:	

•	Laanbeplantingen	langs	de	lijnen	haaks	op	het	front.	Het	volgen	van	de	frontlijn	
		lijkt	toeristisch	misschien	het	meest	interessant,	maar	de	logistiek	van	de	oorlog	
		stond	hier	letterlijk	haaks	op.	Soldaten	bewogen	zich	juist	haaks	op	het	front.	
		Voor	hen	was	deze	beweging	cruciaal;	of	naar	het	gevaar	of	naar	de	rust	en	
		ontspanning.	De	hele	machinerie	moest	in	leven	worden	gehouden,	monden	en	
		geschut	gevoed,	dus	aanvoerlijnen	alles	bepalend.	Voor	de	positie	van	de	hospi-
		talen	evenzo,	en	daarmee	is	de	locatie	van	de	grote	begraafplaatsen	te	verkla
		ren.	
•	De	laanbeplantingen	ontbreken	ter	plaatse	van	het	niemandsland.	Hier	stopten	
		de	logistieke	lijnen.	De	relatieve	openheid	van	deze	zone	wordt	daarmee	ver
		sterkt.	De	lanen	versterken	de	algemene	landschapstructuur	en	verduidelijken	
		de	functionele	organisatie.	Ze		bieden	nieuwe	oriëntatielijnen;	een	houvast	voor	
		de	bezoeker.	Het	biedt	mogelijkheden	voor	ecologische	verbanden.	En	niet	ten	
		laatste,	de	aangenaam	lommerrijke	wegen	dienen	het	dagelijks	gebruik	en	het	
		toerisme.			
•	Bebossing	op	de	heuvelrug	versterkt	het	reliëf	(de	strategisch	zo	belangrijke	
		hoogte)	en	het	ervaren	van	het	‘amfitheater’	van	de	Ieperboog.	De	bossen	
		kunnen	ook	een	rol	spelen	in	de	waterhuishouding;	door	op	de	hoge	delen	
		het	regenwater	langer	vast	te	houden	wordt	de	wateroverlast	in	de	beekdalen	
		verminderd.	Uitbreiding	van	de	bebossing	betekent	naast	de	visuele	verbinding	
		ook	een	versterking	van	de	ecologische	samenhang.	Ook	de	recreatieve	
		waarde	neemt	toe.		
*	Waterretentie	in	de	IJzerbroeken	maakt	de	inundatie	regelmatig	visueel	er-
		vaarbaar.	De	ondergelopen	velden,	zoals	afgelopen	najaar,	geven	een	krachtig	
		beeld,	dat	grote	gelijkenis	vertoont	met	de	inundatie.	Het	bieden	van	ruimte	aan	
		overvloedig	water	kan	samen	gaan	met	natuurontwikkeling	en	bescheiden	re-
		creatieve	voorzieningen.	Zonder	probleem	kan	de	cultuurhistorie	in	het	ontwerp	
		een	prominente	plaats	krijgen.	Door	een	integrale	aanpak	wordt	werk	met	werk	
		gemaakt.		

b. verstedelijking
Het	Park	14•18	moet	ook	reageren	op	de	verstedelijking.	Hoe	het	landschap	
van	14•18	als	kenmerkende	en	het	verloop	van	de	oorlog	bepalende	structuur	of	
morfologie	leesbaar	te	houden?

•	Geen	geïsoleerde	hoge	objecten	binnen	het	park	plaatsen.	De	hoge	punten	die	
		in	14•18	strategisch	van	belang	waren	zichtbaar	houden	en	dat	beeld	niet	ver-
		der	vertroebelen.	Dus	in	de	oorlogszone	geen	nieuwe	windmolens,	geen	hoog
		bouw	in	de	markante	stadsprofielen,	geen	bebouwing	los	tussen	de	historische	
		landelijke	bebouwing	(hoeven).	Beperken	van	de	uitgroei	van	linten.		

2.9 Voorbeelduitwerkingen
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•	Daarbij	hoort	ook	het	vrij	houden	van	belangrijke	vistas	en	panorama’s,	geen	
		beplantingen	(lanen	of	bossen),	geen	bebouwing.
•	Ook	het	vrijhouden	van	zichten	tussen	belangrijke	sites,	niet	bouwen	in	front-		
zone.

c. integrale aanpak
Veel	doelstellingen	van	het	Park	14•18	vallen	samen	met	het	behoeden	van	de	
traditionele	landschappen	van	Vlaanderen	(want	de	historische	morfologie	van	
het	landschap	was	het	bepalende	strategische	gegeven	voor	het	verloop	van	de	
oorlog).
Daarmee	vallen	cultuurhistorische	strevingen	samen.
Sommige	interventies	in	het	landschap,	met	name	verbetering	waterhuishouding,	
natuurontwikkeling	en	uitbreiding	recreatieve	ontsluiting	van	het	landschap	zijn	
te	combineren	met	cultuurhistorie.	Daarmee	kan	een	integrale	aanpak	van	de	
landschapsontwikkeling	vorm	krijgen.
Voor	de	verstedelijking	ligt	de	mogelijkheden	voor	een	zinvol	samengaan	veel	
moeilijker.	Hoe	bedrijventerreinen,	woonwijken	en	snelwegen	te	integreren	met	
cultuurhistorie,	met	de	herinnering	van	WOI?	Soms	levert	de	confrontatie	een	
(onbedoelde)	vervreemding;	een	spanningsvol	contrast	tussen	het	gruwelijke	
verleden	en	het	leven	van	alledag	dat	gewoon	zijn	beloop	neemt.
Het	vrijhouden	van	zichtrelaties	tussen	knooppunten	en	het	open	houden	van	
traditionele	landschappen	dient	in	het	planologisch	beleid	te	worden	verankerd.		
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