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Welkom
Door Schepen Heidi Vanhaverbeke



https://youtu.be/z9uPnWyi_BM



Onze droom voor het Vloethemveld
door Hannah Van Nieuwenhuyse (ANB)

en Liesbeth Gellinck (VLM)



VLOETHEMVELD

Een rijke geschiedenis … 
Europese topnatuur … 

Heel wat te ontdekken … 



Stappen door Vlaamse Overheid

1999
• Concessie van Ministerie Landsverdediging > Vlaamse Overheid 

> natuurbeheer rekening houdend met militair gebruik

2004
Natuurherstelplan militair domein

2008
Beheerplan voor domeinbos

2008-
2012

Natuurherstel en inrichtingswerken (LIFE-DANAH,  speelzone, 
smulboomgaard,...)

2012
Aankoop militair domein door ANB 2012

2013 • Beheerplan en Openstellingsplan Vloethemveld 

FOCUS NATUUR
EN RECREATIE



2012-2013

• Onderzoek naar de militair-historische erfgoedwaarden van 
het voormalig munitiedepot en POW-camp Vloethemveld

2013-2014

• Visievorming en samenwerking rond de natuur en 
erfgoedsite

2014-2015
• Visievorming beheerloodsen ANB

2014

Aankoop voormalige oefenplaats militairen/looppiste

2012-2014
• Planvorming landinrichtingsproject Brugse Veldzone 

FOCUS ERFGOED



2014
• Samenwerkingsovereenkomst met Zedelgem

2014-2016

• Verdere terreinrealisaties cf. natuurbeheerplan: 
uitkijkpunt/fietspad/dreven/sanering

2015

Start uitvoering meerjarenonderhoudsplan 
Monumentenwacht

2015

Samenwerkingsovereenkomst ANB-VLM-Zedelgem -
Jabbeke

2016

• Goedkeuring landinrichtingsplan Moubeek-
Vloethemveld > 500.000 euro subsidie



Samenwerking! 

Samenwerkingsovereenkomst 14 september 2015

Initiatiefgroep: Onroerend erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, huidige gidsen, Natuurpunt 
Jabbeke, Natuurpunt Zedelgem, Westtoer, Raakvlak, Regionaal Landschap Houtland. 



Wat willen we bereiken? 

1. Natuur, landschap en erfgoedwaarden waarderen, ontwikkelen 
en onderhouden; 

2. Opzetten van een participatief proces over “hoe geven we het 
onthaal vorm?”;

3. Erkenning Natuur- en Erfgoedsite als Open Erfgoed; 
4. Voorzien van de nodige onthaalinfrastructuur en ontsluiting 

tegen 2020;
5. Openstellen van de Natuur- en Erfgoedzone tegen 2020; 
6. Opbouwen van een vrijwilligersnetwerk/vzw.



Uitgangspunten:

Respect voor erfgoed en natuur
Zonering

Stiltegebied
Mysterieus – Publiek geheim



Verschillende deelgebieden

Onthaalpoort Jabbeke
Os & Ezel

Onthaalpoort Zedelgem
POV

Vloethemveldzate

Rustzone
Open erfgoed
Beheerloodsen ANB
Bos met wandel-, fiets- en ruitermogelijkheden
Speelzone en Smulboomgaard
Actieve natuurbelevingszone



Toegankelijkheid Vloethemveld
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Natuur- en erfgoedsite 

│14

Openstellen als OPEN ERFGOED

Natuur- en 
Erfgoedsite



Een plek vol stilte.
Een plek voor natuurverwondering.
Een plek om natuur te ontdekken.
Een plek om elkaar te ontmoeten.  
Een plek voor elke generatie. 
Een plek voor Vrede. 
Een plek voor verbinding met het verleden en het heden. 
Een plek met toekomst. 



Beschermd Landschap Vloethemveld
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Door: Bureau voor Vrije Ruimte, Erfgoed Studio, Bressers Architecten en Bauilleul
ontwerpbureau.

Hoe geven we deze droom vorm? 

Beheerplan voor beschermd Landschap
Wat gebeurt er voor het erfgoed? 
Focus op beheer van het erfgoedlandschap
>>>> Concrete maatregelen om de beheerdoelen voor het erfgoed te bereiken.

Onthaalplan voor natuur- en erfgoedsite
Hoe onthalen we de bezoeker? 
>>>Maatregelen en acties die door elke partner ondernomen moeten worden.

Herbestemmingsplan voor aantal gebouwen 
Welke functie krijgt welk gebouw binnen het onthaal? 

>>> Omschrijving maatregelen aan deze gebouwen zodat ze kunnen 
ingeschakeld worden in het onthaal

Studie Beheer- en onthaalplan



Het beheerplan
door Hans Druart (Bureau voor Vrije Ruimte)

en Maarten Van Landeghem (Bressers Architecten)



Beheerplan Vloethemveld
21 november 2017 – infovergadering

_buro voor vrije ruimte
_Architectenbureau Bressers
_Bailleul Ontwerpbureau
_Erfgoedstudio





WAT?
• Het integraal plannen van het beheer van een 

erfgoedsite
• Het verwezenlijken van beheersdoelstellingen uit het 

beschermingsbesluit of erfgoedrichtplan

DOEL?
• Ontwikkelen van een gebiedsgerichte lange termijnvisie
• Beheersdoelstellingen voor het erfgoed bepalen
• Concrete beheersmaatregelen vastleggen
• Werken bepalen die voor een erfgoedpremie in 

aanmerking
• Komen

VOORDELEN?
• Mogelijkheid tot vrijstellen toelatingsplichtige

handelingen
• Premiemogelijkheden voor diverse werken die 

omschreven werden in het beheerplan en 
voorrangsregeling bij toekenning

Natuurbeheerplan

Erfgoedbeheerplan







afbakening beschermd
cultuurhistorisch landschap 

=
afbakening beheersplan



Historische analyse van het beschermd landschap

Romeinse tijd &
Middeleeuwen

Ferrariskaart
(ca. 1775 – 1778)

Franse revolutie tot 
Wereldoorlog I



Historische analyse van het beschermd landschap

Munitiedepot in het 
interbellum

Wereldoorlog II
tot 1995

1995 tot 2017







LANDSCHAPPELIJK ERFGOED

GROENSTRUCTUREN
Dreven en bomenrijen

Kleine landschapselementen
Bos, heide en permanent grasland

HYDROLOGISCHE STRUCTUUR
Beken en grachten

Walgrachten
Rabattenstructuur in de bossen

MICRORELIËF
Vossenbarm

Keiorum
Merlons

WEGEN EN PERCEELSTRUCTUREN
Historische circulatiestructuren

Voormalige spoorlijninfrastructuur
Kasseiwegen
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BOUWKUNDIG ERFGOED
Historische kaartanalyse

Ferrariskaart – 1777
 hoeves

Vanaf 13de eeuw:
Eerste ontginningshoeves,

in bezit van Brugse
Sint-Janshospitaal :

Vloethemhoeve
Hildeghemhof
Noortweghe



BOUWKUNDIG ERFGOED
Historische kaartanalyse

Atlas der Buurtwegen – 1841
 nieuwe hoeves

Vanaf 3de kwart 18de eeuw:
nieuwe ontginningshoeves + 

boswachterswoningen in 
functie van drooglegging vijvers 

en bebossing van het Vloethemveld



BOUWKUNDIG ERFGOED
Historische kaartanalyse

Topografische kaart – 1911
+ plattegrond militair domein – 1935

 aanleg militair domein

Interbellum:
bouw van een militair domein



BOUWKUNDIG ERFGOED
Huidige toestand

1. Cultuurhistorisch landschap

2. Geïnventariseerd/beschermd 
bouwkundig erfgoed

3. Niet geïnventariseerd, maar wel
waardevol bouwkundig erfgoed



HOEVEGEBOUWEN

- Hildeghemhof
- Vloethemhoeve
- Hoeve Noortweghe
- Hoeve (Woudweg naar 

Zedelgem 24)
- Hoeve (Woudweg naar 

Zedelgem 26)
- Boswachterswoning                

De Vier-Eycken
- Ferme Bocca

MILITAIR ERFGOED

- Onthaal
- natuur- en erfgoedsite
- Beheersloodsensite (ANB)
- Officierswoningen

- Barakken
- Depots
- Wachtlokalen
- Lichte constructies
- Spoorwegrelicten
- Andere constructies
- Nachtwakerswoningen

KUNSTWERKEN

INVENTARISATIE BOUWKUNDIG ERFGOED : inhoudstafel



BOUWKUNDIG ERFGOED
Inventarisatie

voorbeeld: hoevegebouwen

1. Link met historiek

Ferrariskaart 1777
Atlas der Buurtwegen 1841

Popp 1842 - 1879
Luchtfoto : huidige toestand 2017



BOUWKUNDIG ERFGOED
Inventarisatie

voorbeeld: hoevegebouwen

2. Beschrijving erfgoedelementen

2. Diagnose



BOUWKUNDIG ERFGOED
Inventarisatie

voorbeeld: militair erfgoed - depots

1. Link met historiek

Ferrariskaart 1777
Popp 1842 – 1879

Topografische kaart 1935
Luchtfoto : huidige toestand 2017



BOUWKUNDIG ERFGOED
Inventarisatie

voorbeeld: militair erfgoed - depots

2. Beschrijving erfgoedelementen

2. Diagnose



BOUWKUNDIG ERFGOED
Inventarisatie

voorbeeld: kunstwerken

1. Beschrijving

2. Diagnose



Het onthaalplan
door Hannah Van Ootegem (Bailleul Ontwerpbureau)

en Christophe Soulliaert (Erfgoedstudio)



Opzet en inhoud onthaalplanOpzet en inhoud onthaalplan

Volwaardige ontmoetingsplaats en bestemming
Alle bezoekers goed ontvangen
Activiteiten en werking met respect voor de bestaande sfeer, 
het erfgoed en de natuur op de plek
Plek is deel van de identiteit van inwoners van Jabbeke en 
Zedelgem
Programma aanbieden voor het hele gebied: 

Natuur- en erfgoedzone
Reservaat
Omliggend landschap



AmbitieniveausAmbitieniveaus

1 2 3 4 5

Impact domein intern lokaal regionaal Vlaanderen/België internationaal

Aantal bezoekers < 2.500 2.500 - 7.500 7.500 - 15.000 15.000 - 50.000 > 50.000

Gidsbeurten 20 of 400 50 of 1.000 100 of 2.000 200 of 4.000 > 200

Rendement niet belangrijk zwaar neg. rendement groot neg. rendement matig neg. rendement break-even

Activiteiten/evenementen < 5 5 tot 10 10 tot 15 15 tot 20 > 20

Vrijwilligers/gidsen < 10 10 tot 20 20 tot 30 30 tot 50 > 50

Doelgroepen 0 1 2 3 4

Openstellingsdagen < 25 25 50 150 > 150

Subsidies/financiering ANB gemeente/VLM AOE/provincie/Cera/Westtour TVL Europees

Structureel personeelsinzet 0 0,5 1 >2 >4

% Open erfgoed 0% 25% 50% 75% 100%

De keuze hierin heeft invloed op de gewenste onthaalinfrastructuur (onthaalgebouw, parking, sanitair, horeca, back-office, …), 
openstellingsinfrastructuur (folder, infoborden, bezoekerscentrum, app, ...), communicatiebehoeften en investeringen in 
restauratie/onderhoud van erfgoed en natuur. 



Baliekouter – Wakken (Dentergem)

• Deel van een groter geheel: neen
• Bezoekerscentrum: ja
• Impact domein: lokaal/regionaal
• Horeca: aanwezig op domein (concessie)
• Bezoekers: niet gekend
• Gidsbeurten: niet gekend
• Activiteiten/evenementen: niet gekend
• Vrijwilligers/gidsen: niet gekend
• Personeel: niet gekend
• Beheer: niet gekend
• Budget ontsluiting: 150.000 incl btw 

(enkel bezoekerscentrum)

Ambitieniveau 3Ambitieniveau 3



Kempen-Broek – IJzeren Man (Weert 
NL)

• Deel van een groter geheel: ja 
• Bezoekerscentrum: ja
• Impact domein: regionaal
• Horeca: koffie/thee (automaat), 

drankjes en koeken (balie)
• Bezoekers: 30.000 (voor het geheel)
• Gidsbeurten en activiteiten: 220 per 

jaar (lezing, workshop, cursus,… 
begeleid door gidsen en vrijwilligers)

• Vrijwilligers/gidsen: 100 vrijwilligers 
staan in voor groenbeheer, onthaal, 
techniek en onderhoud (waaronder 5 
gidsen)

• Personeel: 1,15 VTE in Ijzeren Man
• Beheer: bestuur stichting i.o.m. Weert
• Budget ontsluiting: bezoekerscentrum 

120.000 euro en signalisatie 60.000 
euro (incl)

Ambitieniveau 3Ambitieniveau 3



‘Open’ Erfgoed‘Open’ Erfgoed

 Vandaag wordt de Vloethemveld-site reeds opgesteld via het natuurbeheersplan

 Er wordt aanvullend gewerkt aan een erkenning voor een ‘open’ erfgoed label in Vlaanderen

 Deze erkenning geeft extra mogelijkheden voor herstel of restauratie van het erfgoed

 Het natuurbeheersplan met aanvullend deze erkenning als ‘open’ erfgoed, maakt het 
mogelijk dat een deel van het vroegere militair domein open te zetten

 De wijze van openstellen van het erfgoed moet ook een voorbeeld worden in Vlaanderen



Gebied ‘Open’ ErfgoedGebied ‘Open’ Erfgoed



Onthaalvormen
Voorwaarden voor de erkenning als ‘Open’ erfgoedVoorwaarden voor de erkenning als ‘Open’ erfgoed

 Er komt een onthaalgebouw waar alle bezoekers vriendelijk worden ontvangen

 De geïnteresseerde lokale bevolking wordt betrokken bij het project

 De historiek van de site wordt op een interactieve wijze geduid en uitgelegd

 Er worden regelmatig activiteiten en evenementen georganiseerd rond de thema’s 
erfgoed & natuur



Voorwaarden voor de erkenning als ‘Open’ erfgoedVoorwaarden voor de erkenning als ‘Open’ erfgoed

 Vrijwilligers en gidsen worden ingezet om de site open te houden

 De ‘open’ site zal minimaal 50 dagen op het jaar toegankelijk zijn voor het brede publiek

 Er wordt een website gemaakt en folders, brochures en informatie worden verspreid

 De gemeenten Zedelgem en Jabbeke gaan actief mee helpen om de site open te stellen



Onthaalvormen
Voorwaarden voor de erkenning als ‘Open’ erfgoedVoorwaarden voor de erkenning als ‘Open’ erfgoed

 Er komt een info-punt waar de geschiedenis van de plek aan bod komt

 Men kan vrij of via een gids de site komen bezoeken 

 Er zal worden samengewerkt met andere erfgoedsites in Vlaanderen of daar buiten

 De site wordt toegankelijk gemaakt voor alle bezoekers (ook mensen met beperkingen)



Noordelijk deel (Jabbeke)
Droog
Open en landelijk
Landbouw en bewoning
Voor: fietsers, mtb, ruiters, 
menners, omwonenden, 
natuurliefhebbers

Zuidelijk deel (Zedelgem)
Nat
Gesloten en bebost
Militair erfgoed en 
natuurreservaat
Voor: wandelaars, lopers, 
gezinnen, omwonenden 
erfgoedgeïnteresseerden, 
natuurliefhebbers

OnthaalplanOnthaalplan



VerhaallijnenVerhaallijnen

1

2

3

4



OnthaalplanOnthaalplan



Onthaalzone 
OnthaalplanOnthaalplan



Onthaalzone

Wat?
Welkomstbord (overzichtsplan, 
reglement, logo’s, praktische 
info)
Onthaalgebouw: 

open volgens openingsuren
recreatief knooppunt
teasers bezoek aan afgesloten 
zone
Verdeling wandelgids
Situering Vloethemveld
(Natura 2000, POW-kampen, 
Brugse Ommeland)

Luifel met kunstwerken van 
POW (uitleg in wandelgids en 
beperkt infobord)

Sfeer onthaalplein

OnthaalplanOnthaalplan



Sfeer onthaalplein



Onthaalgebouw: teasers en wandelgids



Wandelgids (erfgoed EN natuur)



Onthaalgebouw: Linken met gelijkaardige 
domeinen in België

Wat?
Paal met aanduiding 
voornaamste POI en hun 
afstand tot het Vloethemveld
(te voet, met de fiets of met 
de wagen)
Overzichtsplannen met linken 
naar: 

Natura 2000 Netwerk en 
natuurgebieden
Voormalige militaire 
domeinen en POW-kampen 

Hoe?



Inrichting groene barakken

Wat?
Eerste barak:

Film (alle thema’s)
Groeitraject: Multimediaal 
bezoekerscentrum (alle 
thema’s)

Groeitraject: Tijdelijke expo in 
tweede barak

Reizende tentoonstellingen 
(mensenrechten, insecten,…)

Hoe?



Natuur- en erfgoedzone
OnthaalplanOnthaalplan



Natuur- en erfgoedzone

Wat?
Evocatie spoorlijn

Zichtlijnen vanaf 
onthaalplein?
Pad achter groene barakken 
laten aantakken op het oude 
spoor
Verwijzen naar 
goederenwagon of 
locomotief: 

Echt historisch object
Kunstzinnige visualisatie

Hoe?



Natuur- en erfgoedzone

Wat?
Uitkijkpunt aan 
barakkenstraat

Panoramaplaat met info en 
duiding over erfgoed in de 
barakkenstraat en natuur op 
de bermen

Hoe?

OnthaalplanOnthaalplan



Natuur- en erfgoedzone

Wat?
1 of 2 munitiedepots

Consolideren en deur open laten
Wandvullend beeld met historische 
foto POW
Wandvullend beeld met historische 
foto munitie
Muurschilderingen in en op barakken 
duiden (in wandelgids)

Wachthuisje
Consolideren en deur open laten
Wandvullend beeld met historische 
foto wachter

Andere constructies op gelijkaardige 
manier ontsluiten

NOOT: Hoe belichten? Stroom via zonnecel 
en licht met bewegingssensor?

Hoe?

OnthaalplanOnthaalplan



Natuur- en erfgoedzone

recreatieve route langs 
historisch erfgoed in het 
beschermde landschap is een 
mogelijkheid

OnthaalplanOnthaalplan



Uitkijken op reservaat
OnthaalplanOnthaalplan



Uitkijkpunt en uitkijktoren

Wat?
Uitkijkpunt corridor: 

Infoborden: Welke soorten in 
welke seizoenen? 

Uitkijktoren:
Panoramaplaat met info over 
de soorten (fauna en flora) 
en over de structuren in het 
landschap

Hoe?

OnthaalplanOnthaalplan



Wandellussen
OnthaalplanOnthaalplan



Wandellussen

Wat?
Imitatiepad – doe zoals de 
bewoners van het Vloethemveld
Bewegwijzerde wandellussen

Altijd toegankelijk
Lus rond het gebied (6km)
Lus rond het gebied en 
uitbreiding door bos (8 km)

Toegankelijk tijdens 
openingsuren

Lus rond het gebied met 
uitbreiding in open 
erfgoedzone (ongeveer + 2,8 
km)

Hoe?

OnthaalplanOnthaalplan



Recreatie
OnthaalplanOnthaalplan



Recreatie

Wat?
Mountainbike –
behendigheidsparcours 
Natuurleerpad

Drietal haltes met info en doe-
dingen

Voormalige atletiekpiste
Parking wordt vervangen door 
parking POV
Piste dooft uit en wordt 
natuurloopparcours
Behouden als open plek,
Ruimte voor rust en stilte, 
activiteiten en ontmoetingen  
zoals yoga, liggen, meditatie, 
picknick
Verrassingseffecten door land art

Hoe?

OnthaalplanOnthaalplan



Verrassingseffecten voormalige 
atletiekpiste



Realisaties 2017 - 2018
door Hannah Van Nieuwenhuyse (ANB)

en Liesbeth Gellinck (VLM)



Overzicht

• Luifel en Consolidatie kunstwerken
• Onthaalgebouw en hondenkennel
• Meerjarenonderhoudsplan – fase 1: Barakkenstraat (daken en goten)
• Beheerloodsen ANB
• Asbestverwijdering in Vloethemveld
• Observatiepunt
• Meerjarenonderhoudsplan – fase 1: Nissenhutten 
• Interieurinspectie laatste muurschilderingen
• Verbinding met rest Natura 2000 gebied: Plantactie Ockerhout 
• Inrichting en opening speelzone Vloethemveld
• Meerjarenonderhoudsplan – fase 2
• Consolidatie muurschilderingen LI en gebouwen met muurschilderingen LI
• Parking POV
• Verbinding met rest Natura 2000 gebied: Inrichting Ockerhout
• Realisatie wandelverbinding in noorden en Maantjeveld



Onthaalzone krijgt vorm

78



Consolidatie kunstwerken

Start mei 2018





Een onthaalgebouw



DETAILPLANNEN

Onmoetingsruimte – 132 m2 

Toiletten

Keukentje
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Beheerloodsen ANB



Afbraak en Asbestverwijdering

Afbraak + 
Asbestverwijdering



Ontwerper: Stijn Deruyter (ANB)

Vogelobservatieplatform



Meerjarenonderhoudsplan

Barakkenstraat: daken en dakgoten

87



Meerjarenonderhoudsplan
Nissenhutten onthaalzone

Nissehutten onthaalzone

L1 –
SUM: Consolidatie: 
jaarlijks nazicht + 
vrijmaken begroeiing
OE: Behoud

-> aanbevelingen 
Monumentenwacht
2017: 1.936 euro 

L2 –
SUM= uitdoofscenario
OE = Behoud

L3 –
SUM: Uitdoofscenario: 
jaarlijks nazicht
OE:  Behoud?-> aanbevelingen 

Monumentenwacht
2017: boom opgevallen > OE 



Natuurverbinding
Het Ockerhout 
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Inrichting 
Najaar 2018



Speelzone Vloethemveld

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ en AGENTSCHAP NATUUR EN BOS 23/11/2017 │90



Muurschilderingen



Onthaalparking POV ParkingOnthaalparking POV 



2 verbindingen
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Samen met U?
door Eva Verstraete (VLM)



Graduele opbouw openstelling
bezoeken Natuur- en erfgoedsite

8 Bezoeken met 
gids in gehele 
domein 

8+ 12 bezoeken
met gids  voor 
≠ doelgroepen 

300 uur en 50 
dagen
Individuele 
bezoeken + 
Bezoeken met 
gids

8+ 42 bezoeken
met gids

8+ 92 bezoeken
Met gids

2016 2017 2018 2019 2020



Stap voor stap 
naar 

een vrijwilligersnetwerk!



Wat kan je doen? 

Infoavond 7 december 2017 om 19h30
bij CVO Spermalie



Wat kan je doen? 

April/mei 2018: interactief terreinbezoek 
Aftoetsen ideeën en concepten uit onthaalplan

September 2018: 2de netwerkcafé
Aflijnen mogelijkheden  

Gids 
Kleine onderhoudswerken 
Kleine beheerwerken 
Communicatie rondleidingen en openstelling 
Onthaal van bezoekers 
…. 
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Blijf op de hoogte! 

www.natuurenbos.be/vloethemveld
www.facebook.com/vloethemveld
www.vlm.be

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.  



Slotwoord
door schepen  Patrick Arnou


