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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
de Duitse bunker vliegveld Uitkerke uit de Eerste Wereldoorlog in
Blankenberge (Uitkerke)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1 °;
Gelet op het mm1steneel beslult van 20 december 2016 tot voorlopige beschermmg als
monument van de Du1tse bunker vliegveld Uitkerke uit de Eerste Wereldoorlog m
Blankenberge (U1tkerke);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 1 februan 2017 tot en met 3 maart
2017 en waarvan de behandeling van de bezwaren IS opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen rn het
beschermrngsdoss1er, de erfgoedwaarde van de DUitse bunker vliegveld Uitkerke u1t de
Eerste Wereldoorlog aantoont;
Overwegende dat de Du1tse bunker vliegveld Uitkerke Uit de Eerste Wereldoorlog als
monument h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Samen met de manschappenbunker langs de Brugse Steenweg vormt deze bunker een
h1stonsch waardevolle, authentieke getu1ge van het belang van de m1llta1re luchtvaart
tiJdens de Eerste Wereldoorlog. De h1stonsche contextwaarde is dan ook groot, aangez1en
be1de bunkers werden opgetrokken rn funct1e van het vliegveld Uitkerke m het DUitse
Marinegebiet. De vliegeenheden dienden vanaf het vliegveld de nabunge battenJen te
beschermen, observatieopdrachten u1t te voeren boven zee en het landfront,
bombardementen u1t te voeren op VIJandeliJke vliegtUigen, munitie-opslagplaatsen en
onderkomens of hulp te b1eden biJ het rnstellen van de art1llenestukken. De bunkers ZIJn
representatief voor bunkers d1e tiJdens de Eerste Wereldoorlog biJ het toenemend aantal
vliegvelden rn het Duitse hmterland werden opgetrokken;
Overwegende dat de Du1tse bunker vliegveld Uitkerke u1t de Eerste Wereldoorlog als
monument technische waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als betonnen constructie, d1e spec1f1ek voor mll1ta1re doelernden werd opgetrokken. Deze
betonnen constructie met ziJn bouwtechmsche kenmerken van zowel bovengrondse als
ondergrondse aard, getu1gt van het belang en de evolutie van de betonbouw rn de
stelllngenoorlog, d1e de Eerste Wereldoorlog geworden was. No01t eerder werden zo
massaal betonnen verded1gmgsconstructies opgetrokken als tiJdens de Eerste Wereldoorlog.
Daar waar er m de eerste oorlogsJaren werd germprovrseerd en geexpenmenteerd met
allerlel typologleen en toegepaste technieken rn de betonbouw, evolueerde men gelerdeliJk
naar zo sterk en eff1c1ent mogeliJk Uitgedokterde standaardontwerpen, dre m somm1ge
gevallen voor meerdere doelen konden gebrurkt worden. TIJdens het rnterbellum en de
Tweede Wereldoorlog zou d1t le1den tot de massale Uitbouw van heuse bunkerstelllngen,
met bunkers d1e tot rn het klernste deta1l waren gestandaardiseerd;
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Overwegende dat de Du1tse bunker vliegveld Uitkerke u1t de Eerste Wereldoorlog als
monument culturele waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als materiele getu1ge van de Grooten Oorlog, d1e Vlaanderen Jarenlang 1n ZIJn greep had en
het leven van ontelbaar veel mensen mgn]pend tekende of volledig verwoestte. De Eerste
Wereldoorlog was een Internationale gebeurtenis biJ Uitstek, met West-Vlaanderen als één
van de stn]dtonelen waar honderdduizenden mannen Uit de hele wereld vochten. De
hennnenng aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappeliJk en
1nternat1onaal draagvlak,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artikel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen def1mt1ef beschermd als
monument:
Du1tse bunker vliegveld Uitkerke Uit de Eerste Wereldoorlog, Gustaaf D'Hondtweg zonder
nummer m Blankenberge (U1tkerke), bekend ten kadaster Blankenberge, 3de afdelmg,
sect1e B, 574D (deel).
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
bijlage biJ d1t beslUlt gevoegd.

Art.
1°
2°
3°

2. §1.Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
techmsche waarde;
culturele waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Bovengrondse betonnen m11ita1re constructie met een rechthoekig grondplan van 750 x 560
cm, met bultenmuren van 65 cm d1kte. Het beton IS gegoten tegen een houten bek1stmg.
Op de 1ets Ultspnngende dakrand ZIJn ook bakstenen restanten te z1en.
De constructie bestaat Uit een gang d1e haaks ligt op de twee rechthoekige ru1mtes van 510
x 200 cm. V1a een deuropenmg 1n de mlddenmuur ZIJn de twee ru1mtes met elkaar
verbonden. In de noordoostelijke bultenmuur z1t per ru1mte een rechthoekige openmg, d1e
naar bwten toe schum omhoog loopt.
Het 1s e1gen aan bunkers dat er in de ondergrond 1n en rond de bunker constructleve
elementen of m1l1taire mfrastructuur Zitten d1e rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelmg.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
1°
de beschermmg beoogt het behoud van de betonnen bunker;
2°
de algemene doelstellmg van de beschermmg IS meer bepaald het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden,
waaronder de betonnen m11ita1re post met de oorspronkeliJke mdeling. Er d1ent
eveneens gestreefd te worden naar het behoud 1n s1tu van ondergrondse
constructleve elementen en aansluitende m11ita1re mfrastructuur, zoals vloerplaten,
waterafvoersystemen of bekabeling;
3°
de erfgoedwaarden van de bunker en de leesbaarheld ervan zouden versterkt kunnen
worden door het verWIJderen van de recent aangebrachte aarden ophogmg tegen de
betonnen post, evenals rommel, matenalen, schroot of bouwafval 1n de constructie.
Ook de eventuele spontane opslag van bomen en struiken zou omz1cht1g verWIJderd
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4°

5°

6°

7°

kunnen worden. Aarde en grasbegroeung, tiJdens de oorlog aangelegd op het dak van
de bunker, of mosbegroeung op de muren, vallen h1er n1et onder;
het droog houden van de bunker door gepaste maatregelen tegen watenns!Jpellng
met name het afdekken van eventuele opemngen m het dak zonder de luchtcirculatie
te WIJZigen, bevordert de mstandhoudmg van de erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen;
m voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater m de
bunker permanent te vermiJden, m overeenstemming met de spec1f1eke
landschappelijke context;
conserverende maatregelen (roestwerende behandeling) voor blootliggende IJzeren
onderdelen bevorderen de mstandhoudmg van de IJzeren erfgoedelementen op z1ch en
het omliggende beton, dat beschadigd zou kunnen worden door Uitzettende corros1e;
conserverende maatregelen voor houten onderdelen bevorderen de mstandhoudmg
van de houten erfgoedelementen.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebru1ker van het beschermde monument ZIJn
verplicht de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bl1ksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
zo de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consol1dat1e- en beve1l1gmgsmaatregelen te nemen m geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
zo het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
3°
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1mgen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van
constructies:
a) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekkmg;
b) het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verwiJderen, vervangen of WIJZigen van bu1tenschn]nwerken,
deuren, ramen, lwken, poorten, mclus1ef de al dan met f1gurat1eve beglazmg,
beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, 1nclus1ef n1euwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlc1te1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubllc1telt en met u1tzondenng
van publlclteltSinnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop
of te huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer
bedraagt dan 4 m2;
5°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorztenmgen
en le1dmgen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen, met u1tzondenng van gladde
schnkdraad en pnkkeldraad ten behoeve van veekenng;
c) het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
en paden;
d) het aanleggen of WIJZigen van verhardmg met een mm1male gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het Uitbreiden van bestaande verhardmgen met
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e)

f)
g)
h)
1)
Voor
1°
2°
3°

4°

5°

6°

m1mmaal 30 m 2 , met u1tzondenng van verhardmgen geplaatst bmnen een
straal van 30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair, met u1tzondenng van met-aarden met-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld m artikel 65 van het
KonmkiJJk BeslUlt van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
polltie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructJes;
het aanplanten, vellen, roo1en en ontstronken van bomen;
het plaggen en het afvoeren van de plaggen.

het mteneur:
het Uitvoeren van destructief matenaaltechmsch onderzoek;
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van histonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, mclus1ef de al dan met f1gurat1eve beglazmg, lambnsenng,
beslag, hang- en slUitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstellmg of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
het beschilderen van ongeschilderde elementen of het schilderen 1n andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge.

Er IS geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11Jgmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

2 9 SEP. 2017
De Vlaamse mm1ster van BUltenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

"
Geert BOURGEOIS
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