Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand b ij het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherm i ng van twee mijnkraters van de Eerste Were ldoorlog bij Kruisstraat in Heuvelland
(Wijtschate)

Provincie: West-Vlaanderen
Gemeente: Heuvelland, lste afdeling, sectie E
Objectnummer: 4.01/33039/894.1

Dossiernummer: 4.001/33039/112.1

0 msch rijving:

Twee mijnkraters van de Eerste Wereldoorlog bij Kruisstraat, Wulvergemstraat zonder nummer

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit va n heden:

Bru ssel,

1 2 JUNI 2017
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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1. Mijnkrater 1 va n de site genaamd Kruisstr aat, foto gemaakt bij de toegang via de Wulvergem straat ,
2/02/20 1 7

2. Links krat er 1 en r echts krat er 2 van miJnkrat ersite Krui
ligg ing van Spanbroekmolen-krat er (Kruisstraat 2 1), 2i0 2/2017
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3. Links krater 1 en rechts krater 2 van mijnkratersite Kruisstraat. Met de Kernmeiberg in de achtergrond,
. 2/02/2017

4. Westelijke rand van krater 2 van de mijnkratersite bij Kruisstraat. Op de kraterwand groeit pitrus,
2/02/2017
.
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5. Oostelijke rand van krater 2 van mijnkratersite bij Kruisstraat. De bomenrij (rechts) bij de hoeve in de
achtergrond (Wulvergemstraat 29) markeert de ligging van de Duitse diepe mijnschacht Ferdinand I,
2/02/2017

6 . Het reliëfrijke graslançl. t E?n westen van krater 2, 2/02/2017
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7. Zicht vanaf de Wulvergemstraat op de kraterlip van krater 2. De donkere lijn links op de foto geeft
duidelijk weer dat de kraterlip daar voor een deel is afgegraven, 2/02/2017

8. De zuidwestelijke rand van krater 1 van de mijnkratersite Kruisstraat. Prikkeldraad op de kraterwand
belet de doorgang va n het vee, 2/02/201 7
' ·····--- --····· ···· .............. ...... ... . ..

Fotoregistratie

"

'" ' " " " " " " " ' '" " " " ' "' " "

---·-·--·

" " "' " ' " " ' " " '

--.. ......

'

Pagina 5 van 6

9. Oe noordelijke kraterwand-van krater 1. Een buis zorgt voor een overloop van het waterniveau tussen de
twee kraters , 2/02/2017
·

10. Opgegraven munitie langs de toegang van de kratersite bij Kruisstraat, klaar om opgehaald te worden
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