UNIEK BEWAARDE BRITSE LOOPGRAAF IN IEPER
BLOOTGELEGD
Bij rioleringswerken in het gehucht Wieltje bij Ieper is bij toeval een Britse loopgraaf blootgelegd.
Archeologen konden heel ongeschonden relicten zoals vier geweren en medisch materiaal
bovenhalen.

Archeologen van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed hebben in overleg met Archeo7 en het In
Flanders Fields Museum de loopgraaf van meer dan vijftig meter lang kunnen ontdekken en
blootleggen. Het ging om een toevallige vondst. De restant van de Groote Oorlog strekte zich samen
met zijn uitstulpingen uit in de loop van Wieltje en de Moortelweg. De eerste meldingen van de
Monmouth/Admiral's Trench gaan terug tot 1916, maar het kan volgens de kenners dat de loopgraaf
al van vroeger in de oorlog dateert.
De loopgraaf is vijftig meter lang en bleek een schat aan uitzonderlijk goed geconserveerd materiaal
te herbergen.

Wereld die opengaat
De archeologen vonden heel veel uitzonderlijk goed geconserveerd materiaal. ‘Die vondst is
uniek’, omschrijft archeoloog Marc Dewilde het in een publicatie die hij schreef rond de
vondst. ‘Vier Lee Enfieldgeweren, allerlei gereedschap, uitrustingsstukken, ingepakt medisch
materiaal, elektrische lampen, conservenblikken. Er opende zich een hele wereld.’

De vondsten liggen nu allemaal opgestapeld in de loods van Onroerend Erfgoed in Zarren.
‘De stad Ieper was opdrachtgever en is eigenaar’, zegt communicatieverantwoordelijke
Valérie Evers. ‘Zij worden dan ook de eigenaar van de relicten. Maar we bekijken nog wat er
mee kan gebeuren. Eventueel kunnen ze in een museum worden tentoongesteld.’
Net voor de zomer van 2013 werden ook al heel wat loopgraven ontdekt op Wieltje net voor
het OCMW er woonhuizen bouwde. Toen werd onder andere een zeldzame Britse munitiekist
gevonden die nog volledig intact was.
De vondst van een trap en de aanzet van een trap naar een deep dugout sprak tot de
verbeelding van de archeologen. De ene trap was helaas dichtgeslibd wat verkenning met een
mobiele camera helemaal onmogelijk maakte. De deep dugout ligt volgens plannen op een
twaalftal meter onder de grond.
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