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InleIdIng

Op 4 augustus 1914 brak in België de Eerste Wereldoor-
log (WO1) los. Wat aanvankelijk bedoeld was als een snelle 
bewegingsoorlog, mondde gauw uit in een patstelling in 
de loopgraven tussen de Noordzee en de Frans-Zwitserse 
grens. Beide vechtende partijen zagen al snel de mogelijk-
heden in van een nieuw wapen: de luchtvaart, welke in het 
begin van de 20ste eeuw een enorme opgang kende. Piloten 
en waarnemers werden de alziende ogen van het leger, een 
rol die tot dan enkel werd vervuld door de cavalerie. Lucht-
fotografie bleek al gauw de meest efficiënte manier te zijn 
om informatie te verkrijgen over zowel het vijandelijke als 
eigen loopgravenstelsel en organisatie van het achterland. 
Wat begon als een amateuristische bezigheid van een paar 

enthousiaste piloten, groeide uit tot een volwaardige nieu-
we discipline die op grote schaal werd toegepast. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog werden door de strijdende partijen 
miljoenen luchtfoto’s gemaakt, verspreid over het volledi-
ge Westelijke Front en tot ver achter de linies. Dergelijke 
luchtfoto’s zijn een zeer belangrijke bron van informatie 
voor de studie van het landschap en de materiële relicten 
van WO 1 en het beheer van dit bijzondere erfgoed.

De periode van de eeuwherdenkingen in 2014-2018 komt 
eraan en dit brengt een stijgende vraag met zich mee naar 
historische en geografische gegevens over deze unieke pe-
riode in de wereldgeschiedenis. Voor de eerste maal wor-
den deze unieke bronnen nu aanzien als een primaire bron 
van informatie in plaats van louter om hun illustratieve 

Figuur 1: Luchtfoto van de brandende stad Ieper in het voorjaar van 1915, opname gemaakt door de Duitse Freiherr Von Kanne (bron: In 
Flanders Fields Museum)



42 Jaarboek De Aardrijkskunde 2013

waarde. Sinds 2005 loopt aan de Vakgroep Archeologie 
(UGent) een project dat onderzoek doet naar het archeolo-
gische potentieel van WO1-luchtfoto’s. Samen met het In 
Flanders Fields Museum, de Provincie West-Vlaanderen en 
het Europese Archaeolandscapes Europe project (http://
www.archaeolandscapes.eu/) wordt gewerkt aan een inven-
taris van alle relicten uit de Eerste Wereldoorlog die zicht-
baar zijn op duizenden luchtfoto’s. Deze datatset wordt 
vervolgens geanalyseerd om tot nieuwe inzichten te komen 
over de structuur, organisatie en evolutie van het oorlogs-
landschap in het West-Vlaanderen.

hIstorIsche	omkaderIng		
wo1-luchtfotografIe

Al tijdens de eerste dagen van het conflict, werden rudi-
mentaire vliegtuigen erop uitgestuurd om informatie te 
vergaren over vijandelijke troepenbewegingen. In 1914 ge-
beurden deze waarnemingen voornamelijk ‘op het zicht’ 
en maakten de waarnemers aantekeningen en schetsen 
van hun observaties. Gaandeweg begonnen piloten en 
waarnemers te experimenten met fototoestellen aan boord 
van hun tweezittervliegtuigen, een evolutie die al kort voor 
de oorlog van start ging. De eerste Belgische luchtfoto’s tij-
dens WO1 werden genomen op 23 september 1914. 

Vanaf 1915 ontwikkelde de luchtfotografie zich ten volle 
en het gebruik ervan raakte wijdverspreid bij de strijdende 
partijen. Luchtfoto’s waren ontegensprekelijke en objec-
tieve documenten die de bevindingen van de waarnemers 
konden ontkrachten of bevestigen. Het gebeurde immers 
al te vaak dat bevelvoerende officieren de getuigenissen 
van waarnemers in twijfel trokken. Daarenboven waren 
de luchtfoto’s veel nauwkeuriger dan hun getekende of ge-
schreven nota’s. Vanaf midden 1915 werd luchtfotografie 
steeds meer op grotere schaal toegepast. Ook de technische 
middelen zoals de luchtcamera’s en vliegtuigen evolueer-
den enorm. 

De luchtopnames werden tijdens de oorlog gebruikt voor 
een grote waaier aan toepassingen zoals het verkrijgen van 
panoramische overzichten om de infanterie een idee te ge-
ven van het terrein voor hun loopgraven, het controleren 
van de doeltreffendheid van artillerievuur, het zoeken naar 
voorbereidingen van vijandelijke offensieven maar vooral 
het voorzien van basismateriaal voor de regelmatige aan-
maak van loopgravenkaarten.

De WO1-luchtfoto’s zijn panchromatisch en hebben een 
grote variëteit aan afmetingen, afhankelijk van het type ca-
mera dat werd gebruikt (gangbare formaten voor Belgische 
luchtfoto’s zijn bijvoorbeeld 13x18 en 18x24 cm). De foto’s 
kunnen zowel panoramisch (met zichtbare horizon), obliek 
(schuine foto’s zonder horizon) als verticaal zijn (optische 
as van de foto staat ongeveer loodrecht tegenover het aard-
oppervlak). De kwaliteit van de foto’s varieert zeer sterk en 

is afhankelijk van de fotografische apparatuur, weersom-
standigheden, vlieghoogte (tussen 100 en 6 800 m) en de 
gebruikte chemicaliën bij de ontwikkeling van de glasplaat-
negatieven.

Figuur 2: Verticale luchtfoto van Boezinge Sas, 1916. De contouren 
van een voormalige Vaubanversterking rondom het sas zijn mooi 
af te lezen. De westelijke oever van de Ieperlee wordt bezet door 
het Belgische leger, de Duitse troepen hebben de tegenovergestelde 
oever in handen. Het niemandsland is hier slechts enkele meters 
breed (bron: In Flanders Fields Museum).

archIefonderzoek

De bronnen

Als we deze unieke bronnen willen gebruiken als bron voor 
geografische en historische informatie, is het van belang 
te weten waar deze foto’s terug te vinden zijn. Letterlijk 
honderdduizenden foto’s werden tijdens WO1 genomen 
aan de verschillende fronten, zowel in Europa (Belgisch-
Nederlandse grens tot aan Zwitserland) als aan het Oost-
front (onder meer Rusland en Roemenië) en in het Nabije 
Oosten (Irak, Palestina, Egypte, etc.). Om deze informatie 
toegankelijk te maken voor een breed publiek van onder-
zoekers uit diverse disciplines (archeologie, geografie, ge-
schiedenis, etc.) werd een grootschalig archiefonderzoek 
ingesteld. Een onderzoek naar welke instellingen derge-
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lijke luchtfoto’s bevatten heeft vastgesteld dat nog steeds 
een schat aan informatie terug te vinden is in archieven en 
musea verspreid over de wereld. Het aantal aangetroffen 
foto’s is indrukwekkend. De vijf belangrijkste en omvang-
rijkste archieven zijn:

• KoninKlijK legermuseum Brussel

De Collection Photos Aériennes ’14-‘18 is de grootste collec-
tie van WO1 –luchtfoto’s in België. Het merendeel van de 
foto’s werd genomen door de Aviation Militaire Belge en is 
daarom voornamelijk van toepassing op het gebied tussen 
Nieuwpoort en de noordelijke rand van de Ieperboog. Dit 
is de zone die werd verdedigd door Belgische frontdivisies. 
De collectie bestaat uit 48  511 afdrukken van luchtfoto’s 
en is gearchiveerd volgens oorlogstoponiemen (Ferme de 
la Kasbah, Tranchée 111, etc.) en moderne plaatsnamen 
(Diksmuide, Ieper, Leke, etc…). Deze plaatsnamen werden 
gelokaliseerd in een geografisch informatiesysteem aan de 
hand van loopgravenkaarten.

• imperial War museum

De luchtfotocollectie van het Imperial War Museum staat 
bekend als de Box Collection en werd verondersteld van circa 
80  000 glasplaatnegatieven te bevatten. De volledige col-
lectie is toegankelijk aan de hand van een kaartindex geba-
seerd op het referentieraster van de gelijktijdige loopgraven-
kaarten (1:40 000). Omwille van het tactische nut van deze 
kaarten werden ze voorzien van een regelmatig raster van 
24 vierkanten van ongeveer 5 km bij 5 km waarbinnen ver-
dere onderverdelingen werden aangebracht. De foto’s in het 
IWM zijn gecatalogeerd volgens raster van 5 km bij 5 km. 
Dit maakt een eenvoudige lokalisatie van de luchtfoto’s mo-
gelijk. De volledige collectie werd gekwantificeerd door de 
steekfiches in de index te tellen, hieruit blijkt dat de collec-
tie bestaat uit 133 288 WO1-luchtfoto’s (1915: 2 472, 1916: 
14 001, 1917: 52 737, 1918: 64 078 ). Het referentieraster op 
de loopgravenkaarten werd digitaal gereconstrueerd in een 
geografisch informatiesysteem en gekoppeld aan de tellin-
gen van luchtfoto’s per vierkant van 5 bij 5 km per oorlogs-
jaar. Op deze manier wordt de ruimtelijke spreiding van de 
foto’s in België en Frankrijk per oorlogsjaar duidelijk.

• australian War memorial

De Australian War Memorial in Canberra (Australië) be-
vat een omvangrijke collectie luchtfoto’s. Deze foto’s do-
cumenteren de Australische slagvelden van WO1 in Frank-
rijk en België. Deze collectie werd reeds tijdens de jaren 
’20 samengesteld door de Australian War Records Section. 
Onze tellingen indiceren dat de collectie bestaat uit 16 030 
luchtfoto’s die genomen zijn door de Royal Flying Corps 
and Australian Flying Corps. De collectie is gecatalogeerd 
volgens hetzelfde systeem als in het Imperial War Museum 
en eveneens bestudeerd in een geografisch informatiesys-
teem.

• Bayerische hauptstaatsarchiv

De enige grote Duitse collectie van luchtfoto’s (BS-Aufklä-
rung) die bewaard is gebleven na de geallieerde bombarde-
menten op Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog is 
terug te vinden in het Beierse hoofdstaatsarchief in Mün-
chen (Bayerisches-Hauptstaasarchiv – Abteilung 4: Krieg-
sarchiv). De collectie wordt geschat op ongeveer 300 000 
luchtfoto’s en is gerangschikt volgens de eenheid die de 
foto’s genomen heeft. In de praktijk zijn dit bijna uitslui-
tend Beierse vliegeenheden. De collectie bevat niet enkele 
beelden genomen boven Frankrijk en België, maar ook de 
andere fronten zoals Palestina en het Oostfront komen 
ruimschoots aan bod. De geografische inhoud van de col-
lectie wordt beschreven aan de hand van een catalogus 
met daarin de summiere beschrijving van de voornaamste 
gefotografeerde plaatsen. Deze catalogus vermeldt 1  315 
plaatsnamen die in totaal 3 997 keer worden vermeld. Het 
grootste deel van deze namen werd gelokaliseerd in GIS. 

• us national archives

De US National Archives bevatten de archieven van de 
American Expeditionary Forces tijdens WO1. Een archiefbron 
beschrijft de collectie van luchtfoto’s als ‘American, French, 
and some German aerial photographs and index maps relating 
to the Western Front, 1917-19 (16,291 items)’. Een groot deel 
van de foto’s is vergezeld van cartografische bronnen waarop 
hun ligging is aangegeven. Deze kaarten werden gescand en 
gegeorefereerd waarna de positie van 7 267 foto’s gedigitali-
seerd werd als puntlocaties in een GIS.

Samenbrengen van de gegevens

Om een volledig overzicht te krijgen van deze lappendeken 
aan luchtfotografische bedekking, werden deze collecties 
digitaal samengebracht in een GIS. Dit is van belang om-
dat zo voor de eerste maal inzicht kan worden verkregen 
in het totaalbeeld van de nog raadpleegbare luchtfoto’s die 
dateren uit WO1. Hierbij is het niet alleen interessant om 
te achterhalen welke zones een hoge densiteit van lucht-
foto’s hebben, maar ook om te kijken voor welke gebieden 
er geen luchtfoto’s meer beschikbaar zijn. De uitkomst van 
het archiefonderzoek is uitermate verrassend aangezien 
letterlijk honderdduizenden van deze beelden bewaard ge-
bleven zijn. 

De inhoud van alle archieven is omgezet naar het classifi-
catiesysteem dat in gebruik is in het Imperial War Museum 
en de Australian War Memorial omdat dit een regelmatig 
raster vormt. Uit de synthese van deze informatie blijkt 
dat er drie grote clusters van luchtfotografische bedekking 
kunnen worden vastgesteld. De eerste groep spreidt zich 
uit van de Noordzeekust in België tot aan Montdidier in 
Frankrijk en wordt gevormd door foto’s uit de collecties 
van het Koninklijk Legermuseum in Brussel (KLM), Im-
perial War Museum (IWM), Beierse Hoofdstaatsarchief 
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en de Australian War Memorial (AWM). Een tweede groep 
situeert zich in het noordoosten van Frankrijk en omvat fo-
to’s uit de Amerikaanse (NARA) en Duitse archieven. Een 
derde cluster bestaat enkel uit Amerikaanse luchtfoto’s en 
is te plaatsen in het Duitse Rijnland. Deze foto’s werden 
genomen tijdens de Amerikaanse bezetting van dit gebied 
in 1919. Evenzeer belangrijk zijn de gebieden waar er geen 
luchtfoto’s meer voor beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor 
het gebied tussen Compiègne en Verdun zijn er amper 
luchtfoto’s beschikbaar. Dit is te linken aan enerzijds de 
afwezigheid van Beierse legers en anderzijds het feit dat 
de Franse luchtfotoarchieven na de oorlog verloren zijn ge-
gaan.

Figuur 3 toont aan de hand van een grid van 5 x 5 km hoe-
veel geallieerde luchtfoto’s er beschikbaar zijn. Voor de 
gebieden met de grootste bedekking zijn er tot 5 651 his-
torische luchtfoto beschikbaar (voor een gebied van amper  
25 km2). De Duitse luchtfoto’s uit het Beierse archief wor-
den weergegeven als puntlocaties van toponiemen die 

voorkomen in de catalogus. Hoe groter het symbool, hoe 
meer deze plaatsnaam voorkomt en hoe meer luchtfoto er 
beschikbaar zijn voor deze gebieden. Deze dataset vormt 
het startpunt voor elk onderzoek dat gebruik maakt van 
WO1-luchtfoto’s.

beknopte	methodologIe

Een van de doelstellingen van ons onderzoek was om na 
te gaan wat de archeologische toepassingen – in de breed-
ste zin van het woord – zijn van de luchtfoto’s. Om dit te 
bereiken is een sluitende methodologie ontwikkeld die toe-
laat om de foto’s te verwerken vanuit een beginstadium (als 
contactafdruk in de archieven) tot een volledige interpreta-
tie en analyse van de gegevens in een geografisch informa-
tiesysteem.

Metadata zoals de datum, vlieghoogte, nationaliteit, lokalise-
ring van de foto’s en vooral het unieke fotonummer zijn opge-

Figuur 3: Zones in België en Frankrijk waarvoor ongeveer een half miljoen historische luchtfoto’s (periode 1914-1919) beschikbaar zijn.
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nomen in een databank. In totaal werden tot op heden 20 500 
foto’s geselecteerd in de archieven en vervolgens ingescand op 
een resolutie van 400 dpi. Deze foto’s zijn ruwweg te dateren 
tussen het voorjaar van 1915 en november 1918.

Vanuit een wetenschappelijk standpunt zijn we niet zozeer 
geïnteresseerd in de foto’s als historisch object, het meest 
boeiende aan deze foto’s zijn de relicten die zichtbaar zijn 
op de foto’s. Om deze sporen en het oorlogslandschap te 
begrijpen is het nodig om de foto’s te gaan lokaliseren in 
een GIS. De luchtfoto’s lijken op het eerste zicht perfect 
verticaal te zijn, maar dit is een misopvatting. Schaalver-
schillen treden op in diverse delen van de luchtfoto’s, de 
beelden worden daarom beter omschreven als ‘bijna-ver-
ticaal’. Om deze reden werd geopteerd voor een polyno-
miale transformatie van de 2e orde om de beelden recht 
te trekken (georectificeren) in een GIS. Hiervoor zijn er 
corresponderende grondcontrolepunten nodig die worden 
aangeduid op zowel de luchtfoto’s als de moderne referen-
tiedata (digitale topografische kaarten, orthofoto’s en digi-

tale kadasterplannen). In totaal werden 17 500 luchtfoto’s 
gegeorectificeerd in GIS.

luchtfoto-InterpretatIe

De volgende stap in de methodologie van het onderzoek be-
staat uit het interpreteren van de informatie die zichtbaar 
is op de luchtfoto’s. De beelden zijn veel meer dan enkel 
een illustratie van de slagvelden van WO1. Ze geven een 
gelaagd landschap weer.

Een eerste laag is van toepassing op archeologie. Door de 
oorlogsomstandigheden – de onophoudelijke artilleriebe-
schietingen en de opzettelijke inundatie van rivieren – wer-
den de ideale omstandigheden gecreëerd voor de detectie 
van archeologische sites als watermarks. Tientallen en zelfs 
honderden archeologische sites worden ontdekt door het 
bestuderen van deze foto’s. Een tweede laag is het histori-
sche landschap aan het begin van de vorige eeuw. Maar wat 

Figuur 4: Gegeorectificeerde luchtfoto met erbovenop het digitaal kadaster (witte lijnen)
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Figuur 5: Het westelijke gedeelte van België is bedekt door meer dan 17 500 gegeorectificeerde luchtfoto’s. Elke polygoon stemt overeen met 
een gegeorectificeerde luchtfoto.

Figuur 6: Luchtfoto genomen net ten zuiden van Diksmuide aan de Ijzer. Op dit beeld zijn de verschillende lagen van het landschap goed af te 
lezen. De ronde structuur in het centrum is een archeologische site, de luchtfoto toont het natuurlijke en historische landschap in deze polder-
vlakte (met oa. afwateringsgreppels, perceelsgrenzen, etc..) en het oorlogslandschap (Belgische frontlijn aan de IJzer) (bron: KLM-MRA).
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belangrijker is dat dit landschap in veel gevallen nog een af-
spiegeling is van vroegere landschappelijke structuren die in 
de tweede helft van de 20e eeuw verloren gegaan zijn door 
toedoen van de grote landschappelijke ontwikkelingen na de 
Tweede Wereldoorlog. Op het eind van 1914 werden deze 
twee lagen het toneel van de Eerste Wereldoorlog en werd 
er een nieuwe, militaire, laag in dit landschap ingericht. De 
luchtfoto’s tonen het oorlogslandschap van de Eerste We-
reldoorlog vanuit een bijzonder vogelperspectief.

casestudy	nIeuwpoort	–	Ieper

Om de toepassing van de luchtfoto’s te testen werd een 
gebied geselecteerd tussen Nieuwpoort en de noordelijke 
rand van de Ieperboog (Merkem). Dit komt overeen met 
letterlijk de eerste dertig kilometer van het Westelijke Front 
die worden bestudeerd. Dit gebied omvat een uitgestrekt 
militair landschap dat werd aangelegd vanaf het einde van 
de Slag aan de IJzer (18 tot 31 oktober 1917) . Na deze slag 
wordt een loopgravenstelsel uitgebouwd aan elke zijde van 
het niemandsland. Het front blijft stabiel tot in juli 1917, 
wanneer het geallieerde bruggenhoofd op de rechteroever 
van de IJzer ter hoogte van Nieuwpoort door de Duitsers 
wordt veroverd (Operatie Strandfest). Doordat dit front zo 
stabiel is gebleven, is dit een ideaal studiegebied om de 
evolutie van het oorlogslandschap in kaart te brengen.

De GIS-kartering van de luchtfoto’s leverde een gedetailleerde 
inventaris op van meer dan 26 500 sporen die hoofdzakelijk 
te relateren zijn aan de Eerste Wereldoorlog. Een selectie van 
de belangrijkste sporen is weergegeven op figuur 7. Het over-
zicht en de analyse van de oorlogssporen geeft een gedetail-
leerd beeld van de diversiteit en verspreiding van de Duitse 
sporen in relatie tot hun ligging ten opzichte van de frontlijn 
en binnen het landschap. Het onderzoek toont dat bepaalde 
categorieën van sporen (zoals bijvoorbeeld bunkers, geschuts-
opstellingen, prikkeldraadversperringen, barakken, oefenloop-
graven, etc.) op specifieke plaatsen in het landschap worden 
ingericht. Het merendeel van de loopgraven is bijvoorbeeld 
gesitueerd binnen vijf kilometer afstand van de voorste Duitse 
linie. Er is eveneens een grote densiteit aan bunkers in deze 
zone. Prikkeldraadversperringen komen in grote mate voor 
aan het front maar er worden ook grote pieken waargenomen 
in het achterland. Deze stemmen overeen met de Duitse twee-
de en derde stelling die verder in het achterland zijn geplaatst. 
De geschutsopstellingen zijn daarentegen hoofdzakelijk te 
situeren in een gebied tussen twee en vier kilometer van het 
front, dit komt vrijwel overeen met het gebied tussen de eerste 
en tweede Duitse stelling. Deze artilleriezone wordt opgevolgd 
door een zone waarin er vrijwel enkel barakken en oefenloop-
gravenstelsels worden teruggevonden.

In het studiegebied van 443,5  km2 werden circa 670  km 
loopgraven gedocumenteerd. Daarenboven nog 1 718 bun-
kers, 2  677 geschutsopstellingen, 3  292 barakken en nog 
tientallen andere structuren. Deze cijfers duiden op de groot-

schaligheid en het industriële karakter van de patstelling in 
de loopgraven. De luchtfoto’s laten toe om na te gaan hoe het 
militaire landschap tijdens de oorlog was opgebouwd.

De inventaris toont zeer nauwkeurig aan dat er een sterke 
differentiatie van verschillende microregio’s is binnen het 
onderzoeksgebied. Hierbij is het belang van de relatie tus-
sen het natuurlijke landschap en de inplanting van oorlogs-
structuren niet te onderschatten. De densiteit van loopgra-
ven is bijvoorbeeld niet los te koppelen van de omvang van 
de inundatie van de Noordvaart. Andere vastgestelde keu-
zes zijn bijvoorbeeld: de inplanting van Duitse defensieve 
stellingen net ten westen van dorpskernen (zodat troepen 
kunnen schuilen in de ruïnes en kelders van huizen), het 
belang van de heuvelrug Klerken-Staden en het plateau van 
Wijnendale voor de aanleg van stellingen, de aantrekkings-
kracht van bosrijke omgevingen voor de aanleg van barak-
ken, de aanwezigheid van blinderingen in het polderland-
schap om de vijand het zicht te ontnemen.

Figuur 7: Overzicht van geïnventariseerde sporen tussen Nieuw-
poort en Ieper

uItbreIdIng	onderzoek

Op basis van deze onderzoeksresultaten werd een samenwer-
king opgestart tussen de Provincie West-Vlaanderen, het In 
Flanders Fields Museum, het Europese Archaeolandscapes Pro-
ject en de Universiteit Gent, om volledig de Provincie West-
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Vlaanderen in kaart te brengen met de ontwikkelde metho-
dologie. Dit is een onderzoek dat nog loopt, maar de eerste 
resultaten zijn alvast spectaculair te noemen. In een gebied 
van circa 1  200 vierkante kilometer werden reeds 12  000 
historische luchtfoto’s geïnterpreteerd en vervolgens werden 
alle zichtbare structuren in kaart gebracht. Dit leidde tot een 
inventaris met voorlopig 109 000 unieke sporen die gerela-
teerd zijn aan de Eerste Wereldoorlog. Dit komt overeen met 
meer dan 2 600 km aan loopgraven, 4 000 schuilplaatsen 
voor soldaten, bijna 6  000 bunkers en 2  000 km prikkel-
draadversperringen die vernuftig gepositioneerd zijn in het 
landschap. Iets verder achter het front liggen 7 500 geschuts-
opstellingen en meer dan 2 000 munitieopslagplaatsen. Een 
netwerk van 2 500 km smalspoorwegen zorgt voor de aanvoer 

van bouwmateriaal, voorraden en munitie vanuit het achter-
land naar het front. Meer dan 17 200 barakken geven de aan-
wezigheid aan van concentraties van troepen in het achter-
land en sites zoals begraafplaatsen en hospitalen duiden op 
de zware persoonlijke verliezen. De densiteit van gekarteerde 
sporen is werkelijk enorm (cfr. figuur 8). Dit wijst enerzijds 
op een enorm potentieel aan archeologische sites, anderzijds 
geeft dit ook aan dat er in de toekomst bepaalde beleidskeuzes 
zullen gemaakt moeten worden. Het is maatschappelijk en 
economisch niet te verantwoorden dat alle sites beschermd 
kunnen worden als landschappelijk of archeologisch erfgoed. 
Eens alle sites gekarteerd zijn kunnen verantwoordelijk be-
leidskeuzes gemaakt worden die gebaseerd zijn op weten-
schappelijk onderzoek van dit bijzondere erfgoed.

Figuur 8 Op basis van de luchtfoto’s worden alle zichtbare structuren in kaart gebracht, detail van de inventarisatie nabij Bellewaarde Hoeve 
(Ieper).

In	flanders	earth

Het onderzoek naar de WO1-luchtfoto’s werd voor het 
publiek ontsloten in het vernieuwde In Flanders Fields 
Museum in Ieper. De huidige generatie bezoekers van het 
museum heeft geen persoonlijke link meer met de oorlog. 
Dit maakt dat er nieuwe manieren moeten gezocht wor-
den om de aandacht van de bezoekers te trekken en het 
verhaal van deze oorlog aan deze nieuwe generatie over 

te brengen. Een van de focuspunten van het vernieuwde 
museum is het landschap van de Eerste Wereldoorlog. 
Nu de laatste oud-strijders en personen die getuige waren 
van de oorlog stilaan allemaal overleden zijn, blijft enkel 
het landschap over als ‘allerlaatste getuige’ van de oor-
log. Verschillende opstellingen in het In Flanders Fields 
Museum verwijzen impliciet en expliciet naar dit oor-
logslandschap. Een ervan is de interactieve ‘In Flanders 
Earth’-applicatie.
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Figuur 10: In Flanders Earth opstelling in het vernieuwde museum 
(bron: auteur)

In Flanders Earth biedt de bezoekers een uniek vogelper-
spectief op de Eerste Wereldoorlog en wordt gepresen-
teerd op vier grote multitouch schermen. De interface van 
de toepassing is geïnspireerd op Google Earth. Een mo-
derne orthofoto uit 2011 vormt de basis voor de applicatie. 
Bezoekers kunnen door het landschap van de provincie 
West-Vlaanderen navigeren door middel van multitouch 
gebaren, door te klikken op een kleine overzichtskaart of 
door een straatnaam of dorp in te toetsen in de geïnte-
greerde GIS-laag met adressenbestand. Eens een bezoe-

ker aangekomen is bij een plek die hem of haar interes-
seert is er de mogelijkheid om historische luchtfoto’s op 
te roepen. Een klein scherm onderaan rechts geeft aan 
welke WO1-luchtfoto’s er beschikbaar zijn binnen het ge-
bied van het scherm (zie figuur 11). Beide schermen zijn 
via een GIS-systeem dynamisch aan elkaar gelinkt. Als je 
dichterbij inzoomt zullen er minder foto’s beschikbaar 
zijn, als er uitgezoomd wordt dan zijn er meer foto’s be-
schikbaar. 

Van zodra een luchtfoto onderaan aangeklikt is, wordt de 
luchtfoto bovenop de orthofoto weergegeven. De bedoe-
ling van deze applicatie is om de bezoekers zelf de con-
frontatie te laten maken tussen het hedendaagse land-
schap en het oorlogslandschap tijdens de periode 1914-
1918. Om deze interactie te stimuleren is het mogelijk om 
de doorzichtigheid van de WO1-luchtfoto aan te passen en 
als het ware het oorlogslandschap te projecteren bovenop 
de hedendaagse orthofoto.

Niet iedere bezoeker heeft interesse in een bepaalde straat 
of dorp in West-Vlaanderen maar wil meer te weten ko-
men over algemene verhaal van de oorlog. Speciaal voor 
hen zijn er 150 zogenaamde ‘hotspots’ gecreëerd. Dit zijn 
grote rode iconen (zie figuur 12) die een bepaalde site (bv. 
begraafplaatsen, mijnkraters, vliegvelden, etc…) gaan ver-
klaren aan de hand van een combinatie van luchtfoto’s, 
loopgravenkaarten, foto’s genomen van op de grond, maar 
steeds vertrekkend van de luchtfoto als primaire bron.

Figuur 9: Overzicht van gekarteerde en reeds afgewerkte zones in West-Vlaanderen, de voornaamste frontwijzigingen zijn aangegeven met 
rode lijnen
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Figuur 11: Interface van “In Flanders Earth”. Historische luchtfoto wordt bovenop de hedendaagse orthofoto geprojecteerd. Het scherm on-
deraan rechts toont welke luchtfoto’s er beschikbaar zijn voor het gebied binnen het scherm (bron: Tijdsbeeld & Pièce Montée)

Figuur 12: Interface van “In Flanders Earth”, voorbeeld van een hotspot: “Essex Farm”.
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besluIt

De ontwikkelde methodologie laat toe om op grote schaal 
onderzoek te doen naar WO 1 archeologie in de ruimste 
betekenis van het woord. Er wordt op korte termijn zeer ge-
detailleerde informatie vergaard. Door moderne cartografi-
sche technieken te combineren met historische luchtfoto’s 
is het mogelijk zeer gedetailleerd te werk gaan en een maxi-
mum aan informatie te verzamelen. Het gebruik van histo-
rische luchtfoto’s kan op diverse vlakken een verrijking zijn 
voor het archeologisch en landschappelijke onderzoek naar 
de Eerste Wereldoorlog.

De casestudy van de eerste dertig kilometer van het Wes-
telijke Front toont hoe de ontwikkelde methodologie kan 
worden toegepast en welke informatie wordt verkregen. Dit 
soort onderzoek is vooral van belang voor het snel evolue-
rende onderzoeksgebied van conflict archeologie. De on-

derzoeksmethode en resultaten zijn onderdeel van een evo-
lutie van een site gerichte aanpak in het verleden die vooral 
gericht is op het recupereren van vondsten (ook wel om-
schreven als battlefield archaeology) naar een holistisch en 
multidisciplinair onderzoeksperspectief van het oorlogs-
landschap en de materiële cultuur van het conflict (conflict 
archaeology). De methode heeft bewezen een accuraat beeld 
te vormen van de densiteit, diversiteit en verspreiding van 
de sporen zichtbaar op de luchtfoto’s. 

De gedetailleerde inventaris van oorlogsrelicten en archeo-
logische sites zal in de nabije toekomst ook antwoorden en 
anticiperen op een stijgende vraag binnen diverse instanties 
om op een wetenschappelijk verantwoorde manier dit spe-
cifieke soort erfgoed te beheren. Naar onze mening zijn de 
verzamelde gegevens en methodologie een ideaal vertrek-
punt om een duidelijke visie te ontwikkelen over wat belang-
rijk genoeg is om te bewaren voor toekomstige generaties.


