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V oorwoord 

 

 
DAG MODESTERS 
Het jaar begon met hoop: het nieuwe leven met 
Covid nog steeds onder ons gaf ons hoop om 
weer eens normaal te doen. Van lange duur is 
dit niet geweest. Op 20 februari werden we ge-
confronteerd met de aanval van Rusland op Oe-
kraïne met de gevolgen die u ondertussen ook al 
aan de lijve heeft mogen ondervinden. 

Van die oorlog kunnen we nu onthouden dat de 
Artillerie een belangrijke rol speelt in het conflict. 
Waar bij eerdere conflicten in de wereld  steeds 
de luchtmacht de overmacht had en de klus zou 
klaren, zitten we hier al maanden in een stelling-
oorlog. 

Een oude bekende is terug: De nieuwe Korps-
commandant is er een van 2A signatuur en heeft 
nog een tijd voorzitter geweest van de Kring Mo-
dest. 

 

 

 

 

Verder zijn er enkele nieuwsjes die tot bij ons  
zijn gekomen. 

Zo kwamen we in contact met de “Boomtoerist” 
die een prachtige website heeft die u best eens 
bezoekt. 

 

Veel leesgenot.  

De Redactie. 
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“ÊSiÊtuÊesÊriche,ÊvasÊàÊl’infanterie,ÊtuÊserasÊleÊ
seul” 

“ÊSiÊtuÊes Êpauvre,ÊvasÊàÊlaÊcavelerie,ÊtuÊserasÊleÊ
seul” 

“SiÊtuÊesÊélégant,ÊvasÊauÊgénie,ÊtuÊserasÊleÊseul” 
“ÊSiÊtuÊesÊmodeste,ÊvasÊàÊl’artillerie,ÊtuÊserasÊleÊ

seul” 

 

Modest,ÊwellichtÊhetÊoudsteÊEenheidsblad 
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O p de cover. 
 
 

15 juni 2003, Opendeurdag te Helchteren, op de achtergrond zien we nog de pontonbrug van het 68 ste Gevechtsgenie dat 
toen werd ontbonden en opging in het 11de Genie van Burcht. 

Op de voorgrond staat de toen nog in gebruik zijnde M109 A2. Begin 2004 zullen de ba erijen nog hun oefeningen te Elsen-
born afwerken. Met de komst van de C-Ba erij, van 6A a oms g , is de intrede gedaan van de Mor eren. Daarbij komt ook 
de Ba erij Para 2A vervoegen die de GIAT 105 LG1 Mk II meebrengt. De toekomst oogt plots minder mooi. 

Ondertussen neemt 2A deel aan BELUKOS waardoor de ac viteiten met de M109 nauwelijks te pas komen. 

In 2005 smelt de A-Bij en de B-Bij samen tot de D-Bij en gaat over naar de MOR-120. 

Hoewel op het nieuwjaarskaartje van de Korpscommandant LtKol SBH Herwig BERKEIN nog de silhouet van de M109 is te 
zien: de stukken verdwijnen een voor een naar Brasschaat voor een zogezegde update. 

Wat is onze geschiedenis van de M109: 

Aanvankelijk kocht België 167 M109A2. De eerste werden geleverd bij 6A en hadden nog de korte loop. Deze zijn snel om-
geruilt jdens de volgende leveringen naar de andere Ar llerie-eenheden. Zo deed in 1985 de M109 intrede bij 2A. Met de 
val van de Muur en de daarop volgende reorganisa es besloot men in 1999-2001 31 stuks te verkopen aan Brazilië. In 2008 
werden er nog eens 43 stuks aan Marokko verkocht. Van de overgebleven stukken werden er dan 64 ge-update naar 
M109A4 maar ze blijven op stal staan 

In 2014 besloot Defensie om 64 M109-houwitsers uit geldgebrek (toen al) vervroegd uit dienst te nemen. De wat verouder-
de, maar nog bruikbare M109-pantserhouwitsers werden verkocht aan FTS (Flanders Technical Services). Dat de M109's net 
een dure update hadden gekregen op kosten van Defensie maakte de verkoop extra zuur. Verkoopsprijs: 15.000 Euro. 
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In 2017 en 2018 werden er 36 stuks na aankoop verscheept naar Indonesië. In onze uitgave van 2018 werd dit uitvoerig be-
schreven. Het was eerder met geluk dat de redac e aan het nieuws was gekomen. Door een stom auto-ongeval op de A12 en 
de bijhorende omleiding via Tisselt reden we voorbij FTS waar op de buiten parking de M109 stond geparkeerd. 

 

Met het uitbreken van het conflict in Oekraïne dacht de regering haar steentje bij te dragen door de overblijvende stukken 
terug te kopen en ze te schenken aan Oekraïne. We zijn dan al mei 2022. Maar in jden van conflicten speelt de wet van 
vraag en aanbod en bepaalt die ook de prijs. Tweedehands materiaal is daarbij ook geliefd: niet alleen kost het minder, ze zijn 
beschikbaar. De vraagprijs van 150.000 Euro was te veel voor onze regering. De verkopers hadden tenslo e al meer dan 5 jaar 
geïnvesteerd en hebben zelf de stukken terug in opera onele toestand gebracht. 

Het was het Verenigd Koninkrijk dat de prijs betaalde. En toen bleef de poort bij FTS dicht en ging hun website offline, reden: 
de stukken moesten onderhoud krijgen en veel po enkijkers waren niet gewenst. Op 8 juni ging de poort dan toch eens open 
en kijk, er stond een gedemonteerde koepel in vol aanzicht. 

 

 

Het zal tot half september duren eer de stukken klaar zijn en kunnen vertrekken naar Oekraïne. 

En daarmee eindigt het verhaal  M109 voor onze Belgische Ar llerie.  

08-06-2022 
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K oningslinde (Tilia ×europaea 'Pallida')  

 
 
Deze bomen werden overall in het land geplant ter ere van de 60ste verjaardag en 40 jaar op de troon van Koning 
Boudewijn I. 
 

De Boomtoerist | Merkwaardige bomen 
www.boomtoerist.be  

 
Deze zomer viel er een bericht in de mailbox: Dirk Waelput had op de website de aanplant van een Koningslinde 
opgemerkt en wou hier meer info over. Dit werd plots een interessante communicatie. Het was al van 2010 geleden 
dat 2A uit het kwartier in Helchteren vertrok en de boom verweesd achterbleef. Dus dan maar in het archief gedo-
ken om daar nog enig materiaal te vinden. 

 

We zien de in 2016 overleden Lt-Kol 
Miel Van Put, net Korpscommandant 
2A. Hij kreeg een delega e van de 
Peterstad Lier op bezoek waar ter 
ere van Koning Boudewijn  zijn 60-
jarige verjaardag en gelijk zijn 40 jaar 
op de troon een Koningslinde werd 
geplant ter hoogte van het monu-
ment van 2A op het paradeplein. 

4 december 1990 
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Zicht op het paradeplein met de Koningslinde en de het ontmantelde monument van 2A 

De BOOMTOERIST aan het woord https://www.boomtoerist.be/ 
Op de tweedehands boekenmarkt aan de Ajuinlei in Gent kocht ik als liefhebber van bomen in oktober 2019 het boek 
‘Merkwaardige bomen in Vlaanderen*’.  
Mijn oog viel onmiddellijk op de datum van uitgave, namelijk 1989. Hoe zou het na 30 jaar zijn met deze bomen? Hoe zien ze er 
nu uit, staat ze er nog of zijn er al verdwenen, zijn ze nog gezond,..? Genoeg vragen dus om met de fiets op onderzoek te gaan. 
 
Tijdens mijn fietstochten ontdekte ik prachtexemplaren die mooi worden onderhouden, bomen met bijzondere verhalen en 
nieuw geplante vervangbomen. 
 
Met de boomtoerist wil ik de waarde van oude bomen meer onder de aandacht brengen. Ze zijn vaak ouder dan de meeste 
gebouwen, beeldbepalend, ecologisch waardevol en een bezoek waard om hun verhaal te achterhalen. 
 
Vergelijk de foto’s van vandaag met deze uit het boek van 30 jaar oud en ontdek de geschiedenis en toekomst van deze merk-
waardige bomen. 
 
Als omgevingsdeskundige vind ik het bovendien tijd dat we werk maken van het aanplanten van toekomstige merkwaardige 
bomen in de publieke ruimte. Daarmee zal de kwaliteit van de parken, pleinen en straten alleen maar verbeteren. 
 
Het beeld van iemand die rust op de bank aan de voet van de zomereik in het Sint-Annapark van Maldegem is al vaak gefoto-
grafeerd. Als boomtoerist doe ik dit nog eens over (zie foto hieronder). 
 
De bezoeken aan de bomen uit het boek “Merkwaardige bomen in Vlaanderen” zijn sinds 10 oktober 2021 achter de rug. 
 
In de winter en lente van 2021-2022 maakte ik fietstochten in een streek die me nauw aan het hart ligt. Op het snijpunt van de 
Franse departementen Nord, Somme en Aisne ligt een industrieel landbouw- en energielandschap. Een streek met veel relicten 
uit WO I, bijzonder mooie sites en bomen met een verhaal. Kleine steden zoals Cambrai, Saint-Quentin en Péronne, de bron-
nen van de Schelde en de Somme, de ondergrondse kanalen typeren de regio. 
 
Deze reeks startte met een verhaal over “Die Laaste Boom” in Longueval. 
 
Eind maart 2022 eindigde in Cambrai mijn tocht langs Noord-Franse merkwaardige bomen. Een nieuwe project start bij een 
uniek initiatief. Op 11 april 2022 plantte de stad Eeklo samen met Ecopower cv een populier op de plaats waar tot voor kort een 
coöperatieve windturbine stond.  
De komende reeks gaat dan ook over herdenkingsbomen. In het bijzonder hoe het gesteld is met de 278 koningsbomen die in 
Vlaamse gemeenten naar aanleiding van de viering Koning Boudewijn 60/40 werden geplant. 
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B evelsovergave 01 juli 2022 
 

Het gaat snel. Twee jaar is zo voorbij en die twee jaar zijn niet de minste geweest door het vervloekte Covid-19  die 
de aftredende Lt-Kol SBH Patrick Mestdagh als extra heeft mogen opvangen tijdens zijn ambtstermijn als Korps-
commandant. 

Tijd voor een aanstelling van een nieuwe Korpscommanadant. 

Voor ons treedt een oude bekende op de voorgrond: Lt-Kol SBH Erik Verstraelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae van de Nieuwe Korpscommandant 

 

Luitenant-kolonel stafbrevethouder Erik VERSTRAELEN is geboren Antwerpen. 

Hij studeert eind 2001 af aan de Koninklijke Militaire School als lid van de 151ste promotie Polytechniek. Na de ver-

volmakingscursus onderluitenant artillerie (VKOLA) in Brasschaat, vervoegt hij eind 2002 het 2de Regiment Veld-

artillerie te Helchteren waar hij de functie Pelotonscommandant bekleedt. Eind 2004 de opdracht BELUKOS 17 in 

de staf van Belgische compagnie, die opereert in de schoot vaneen Frans bataljon. 

Na deze opdracht muteert hij naar de Artillerieschool waar hij onderrichter techniek wordt in de voorgezette vor-

ming, een voortzetting van het studiebureel. In deze periode neemt hij ook deel aan de Cours de Futur Comman-

dant d’Unité in de Franse Artillerieschool. 
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In 2009 keert hij terug nar het 2de Regiment Veldartillerie Veldartillerie als batterijcommandant. In deze periode 

wordt de verhuis naar Brasschaat en de oprichting van het Bataljon Artillerie gerealiseerd.Een half jaar na de oprich-

ting van het Bataljon Artillerie, muteert hij naar de staf waar hij zijn eerste stafervaring opdoet als projectofficier voor 

de Dingo voertuigen in de schoot van de DGMR-Systemen. 

Deze Functie bekleedt hij tot midden 2011, waarna hij de Vorming Kandidaat Hoofdofficier volgt. 

In 2012 keert hij terug naar DGMR voor een rol in de technische ondersteuning van de materiaalbeheerders van mu-

nitie en van het artilleriematerieel. Hij ondersteunt hier verschillende  projecten, maar in het bijzonder de munitie aan-

kopen. Na drie jaar stafwerk uitgevoerd te hebben, volgt hij de Hogere Stafopleiding tijdens het academiejaar 2015-

2016. 

Hierna volgt een stafperiode van 3 jaar als Liaison Officier in het Nederlands Vuursteuncommando voor COMOP-

SLAND-3D, waar hij de Belgisch-Nederlandse samenwerking in de domeinen van de veldartillerie en de luchtdoelar-

tillerie mee vorm geeft en ondersteunt. De opstart van de BENELUX C-UAS werkgroep wordt in dit kader gereali-

seerd. Hij neemt ook de coördinaties en kennisuitwisselingen met de Duitse artillerie op, met een focus op de Belgi-

sche deelname aan het multinationaal artilleriebataljon van de VJTF. In deze periode doet hij eveneens ervaring op 

als augmentée targeting bij het Duits-Nederlandse Corps. 

In 2019 muteert hij opnieuw naar DGMR om de ondersectie Zware Bewapening en Munitie aan te sturen. In die peri-

ode worden door de materieelbeheerders van de ondersectie verschillende munitieprojecten en materieelprojecten 

voor de artillerie gerealiseerd en voorbereid, waaronder de munities van de toekomstige vuursteuncapaciteit, counter

-UAS middelen, nieuwe JTAC middelen en de radar TPQ-50. 

Erik VERSTRAELEN is gehuwd met Natalie VERLINDEN en woont in Biddinghuizen. 

1996 — 2001: 151ste Promotie Polytechniek — Koninklijke Militaire School 

2001 — 2002: Vorming Kandidaat Onderluitenant van de Artillerie 

2002 — 2005: 2de Regiment Veldartillerie 

2005 — 2009: Artillerieschool 

2009 — 2010: 2de Regiment Veldartillerie 

2011 — 2011: DGMR 

2011 — 2012: Vorming Kandidaat Hoofdofficier 

2012 — 2015: DGMR 

2015 — 2016: Hogere Stafopleiding 

2016 — 2019: Vuursteuncommando in Nederland 

2019 — 2022: DGMR 
 

Vanaf 01 juli 2022: Korpscommandant Bataljon Artillerie. 

Weetje: 

Lt-KolÊSBHÊErikÊVerstraelenÊtreedtÊhiermeeÊinÊdeÊvoetsporenÊvanÊvaderÊdieÊooitÊalsÊ1steÊLuitenantÊisÊbegonnenÊbijÊ2AÊ

enÊgeëindigdÊalsÊKorpscommandantÊvanÊ6A.ÊDeÊappelÊvaltÊnietÊverÊvanÊdeÊboom. 

Wij wensen Erik een fijne tijd op het Bataljon. 
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Het Kamp van Helchteren (Vervolg) 

 

Even terug naar de oorlogsperiode. Niet zodra hadden de Duitsers het land bezet of ze pikten de kazerne gewoon in en 

lieten ze beheren door de "H.U.V. 101" in Hasselt. H.U.V. staat voor Heeresunterkunftsverwaltung en betekent zoveel 

als: legeraccommodatiebeheer. Voor de gemeente maakte het niet zo veel uit want ze kregen ongeveer dezelfde richtlij-

nen, zo niet strengere, in de maag gesplitst voor wat betreft de overname van de kazerne als de troepen wegtrokken. 

"Hasselt, 17.Februar 1944  

Die Brgermeister sind durch Verordnung des belgischen Ministeriums 

verpflichtet, die Unterknfte und Gerdte beim Abrcken der Truppe fr die HUV zu 

iibernehmen und sicher aufzubewahren. 

Soweit sich in den einzelnen Gemeinden Baracken befinden, die der H.U.V. gehèi-

ren, sind diese beim Ab-rikken der Truppen ebenfalls von der Gemeinde zu 

ubernehmen, sorgfèiltig zu verschlieBen und durch die Gemeinde bewachen zu 

lassen." 
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In het begin van de oorlog werden krijgsgevangenen ondergebracht in de kazerne, later fungeerde ze als doorgangs-

kamp voor troepen in beweging en als opleidingskamp voor de Kriegsmarine. Heel comfortabel zal het er wel niet ge-

weest zijn want de officieren werden meestal ingekwartierd bij burgers en we hebben reeds gezien dat een aantal paar-

denstallen plaats hebben moeten ruimen voor badzalen, refters, kantines en andere accommodaties. 

Op 10 september 1944 werd Helchteren bevrijd, maar de oorlog zou nog acht maanden duren. De kazerne werd 

ingeno-men door het Britse leger. Een tijdlang werden er krijgsgevangenen ondergebracht en tot de herfst van 1945 

konden op-gelapte, maar niet helemaal herstelde militairen hier terug op krachten komen onder de goede zorgen 

van het 15de Britse Convalescent Depot. Het zou bovendien nog ruim een jaar duren eer er terug Belgische militai-

ren in de kazerne zouden huizen. 

Na het vertrek van de Engelsen wordt de kazerne terug ingepalmd door het Belgische leger. Aangezien de artillerie-

school van Brasschaat zwaar geteisterd is wordt ze tijdelijk ondergebracht in Helchteren. Op 16 januari 1946 wor-

den drie groepen opgericht, respectievelijk voor Veldartillerie, Antitank artillerie en Luchtdoelartillerie. Later zal de 

Luchtdoelartillerie een apart wapen worden met een eigen school in Lombardsijde. Het antitankwapen zal aan de 

infanterie gegeven worden, onder andere aan het 8ste Linie dat we binnenkort, in 1976 toch, zullen tegenkomen in 

Helchteren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 19 september 1946 verhuist de artillerieschool dus naar Brasschaat. En er wordt nog altijd geoefend door kam-

perende troepen, toch nog een tijdje. De krant vergist zich wel even wanneer ze het heeft over het I ste Artillerie (IA) 

dat komt oefenen in Helchteren. Het ging namelijk om het 2de artillerie (2A). Want 2A is het Bataljon dat vanaf 1986 

als vaste standplaats Helchteren zou krijgen.Archivaris Louis Vranckx van 2A is categoriek: het nieuwe 2A wordt 

opgericht op 28 januari 1946 in Tienen, defileert op 21 juli te Brussel (foto) en zal na een kampperiode in oktober te 

Helchteren verhuizen naar Duitsland. 

              Wordt vervolgd. 
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R eunie C-Bat 1978 
 
Begin 2022 kwam er een vraag van Marc Ramakers aangaande de namen van zijn toenmalige makkers van zijn 
legerdienst. Gelukkig heeft de archivaris bij de verhuis enkele stukken gegeven waarmee dit kon. Al snel konden we 
de Batterij terug samen stellen, alleen de personen vinden was iets anders. Maar wie zoekt die vindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
11 legervrienden van 2A C- Batt uit Lüdenscheid zijn na 44 jaar nog eens samengekomen in brasserie “ De Luman” 

in Lummen. En het was een gezellige reünie met lekker eten en drinken en er is veel gelachen geweest. 
Vanzelfsprekend zijn er mooie herinneringen opgehaald en is er afgesproken om nog eens samen te komen . 



Redactie

www.2de-artillerie.be


