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Op de laatste conferentie van burgemeesters van de 18 gemeenten van de Westhoek werd er tijd uitgetrokken
voor de plannen van de Vlaamse overheid om (stukken van) de frontstreek in de Westhoek te laten erkennen
als UNESCO-werelderfgoed.
Op de website van het departement
internationaal Vlaanderen
(http://iv.vlaanderen.be) kan worden
nagelezen: “Het belang van de
gebeurtenissen die zich nu bijna honderd jaar
geleden hebben afgespeeld in België en
Noord-Frankrijk wordt alom erkend. Een
erkenning als UNESCO Werelderfgoed zou
een passende herinnering vormen. Daarom
heeft Vlaanderen het plan opgevat om de
getuigenissen van de Eerste Wereldoorlog in
de Westhoek in 2014 als UNESCO
Werelderfgoed voor te stellen.”
Vlaanderen heeft de ambitie om een dossier in
te dienen bij UNESCO uiterlijk op 31 januari
2013. Het is de bedoeling om de erkenning
tegen 2014, 100 jaar na het begin van de 1ste
wereldoorlog, in de wacht te slepen. Daartoe
heeft Vlaanderen een “projectsecreteriaat”
opgericht, bestaande uit vier medewerkers.
De provincie West-Vlaanderen is hier
eveneens bij betrokken.
Het Westhoekoverleg laat in een eerste reactie weten dat ze niet miskennen dat een erkenning belangrijke
toeristische en cultuur-historische potenties biedt voor de regio. Niettemin is men van mening dat er zeer
behoedzaam moet worden omgesprongen met bijkomende beschermende maatregelen in het kader van deze
erkenning.
Een UNESCO-bescherming wordt pas verleend, eens alle binnenlandse beschermingsmogelijkheden zijn
uitgeput. Het is bijgevolg niet uit te sluiten dat er nog bijkomende beschermende maatregelen zullen moeten
getroffen worden, alvorens de erkenning in de wacht kan worden gesleept. Vanuit een bredere
maatschappelijke invalshoek kunnen er hier bij vragen worden gesteld. Een goed voorbeeld is de situatie
rond Ieper, waar er nu reeds dermate veel beschermingen zijn geïnstalleerd, waardoor het voor de stad niet
langer evident is om ruimte te vinden voor andere belangrijke maatschappelijke activiteiten (bv. ruimte voor
bedrijvigheid).
Verder wijst het Westhoekoverleg op de relatie met de landbouwsector. De afgelopen jaren is de landbouw
in een stroomversnelling terecht gekomen. De schaalvergroting is volop aan de gang, en zal zich de
komende jaren in sneltempo verder zetten, met alle gevolgen van dien voor het landschap. Denken we hier
maar aan de opkomst van mestverwerkingsinstallaties, bio-gasinstallaties, .... Het Westhoekoverleg stelt zich
terecht de vraag of Vlaanderen niet te laat komt met zijn ambitie om de frontstreek als werelderfgoed te laten
erkennen.
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