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

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1°;
Gelet op het mm1steneel beslult van 20 december 2016 tot voorlopige beschermmg als
monument van de Du1tse bunker u1t de Eerste Wereldoorlog m G1stel (Zevekote);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden is van 6 februan 2017 tot en met 8 maart
2017 en waarvan de behandeling van de bezwaren IS opgenomen m bulage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Du1tse bunker u1t de Eerste Wereldoorlog
aantoont;
Overwegende dat de Du1tse bunker u1t de Eerste Wereldoorlog als monument h1stonsche
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als ZIJnde een Dwtse bunker wt de Eerste Wereldoorlog, d1e werd opgetrokken biJ een
hoeve m het Du1tse hmterland, tussen twee stellingen m. De bunker werd meer bepaald
opgetrokken tussen de Flandern I Stellung en de Artillerie-Schutz-Ste/lung m. Het betreft
een Emhettsunterstand, een standaardtype bunker dat vanaf het naJaar van 1917 massaal
werd opgetrokken m- de verderafgelegen Dwtse stellmgen. DergeliJke type bunker kon voor
Uiteenlopende doelemden worden gebruikt: als manschappenverbiiJf, als commandopost,
als m1tra1lleurspost, enzovoort. De contextwaarde van het Duitse hinterland IS dus van groot
belang.
BIJ de hoeve, d1e op m11ita1re stafkaarten werd aangeduid als Ferme des Avirons, waren
tiJdens de oorlog vele barakken opgetrokken. Volgens een Bntse stafkaart was h1er een
telefooncentrale mgencht;
Overwegende dat de Du1tse bunker wt de Eerste Wereldoorlog als monument architecturale
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Deze bunker heeft een belangnJke architecturale waarde, omdat het een gaaf bewaarde
constructie betreft van het type Emhettsunterstand, een standaardtype bunker dat vanaf
het naJaar van 1917 veelvuldig werd opgetrokken m de meer achterwaarts gelegen
stellmgen. De bunker 1s representatief voor geliJkaardige Emheitsunterstánde, waarvan het
plafond met stalen balken IS verstevigd. In onderhavige bunker 1s de houten beplankmg
tussen de stalen balken moo1 bewaard. Andere authentieke elementen zoals de houten
beplankmg m de schietgaten en de klimiJZers m het mangat verhogen de erfgoedwaarde
van deze construct1e;
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Overwegende dat de Dwtse bunker wt de Eerste Wereldoorlog als monument technische
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als betonnen constructie, d1e speCifiek voor m1llta1re doeleinden werd opgetrokken. Deze
betonnen constructie met ZIJn bouwtechmsche kenmerken van zowel bovengrondse als
ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evolutie van de betonbouw m de
stelllngenoorlog, d1e de Eerste Wereldoorlog geworden was. No01t eerder werden zo
massaal betonnen verded1gmgsconstruct1es opgetrokken als tiJdens de Eerste Wereldoorlog.
Daar waar er in de eerste oorlogsJaren werd ge1mprov1seerd en geexpenmenteerd met
allerlel typologleen en toegepaste technieken m de betonbouw, evolueerde men geleldeliJk
naar zo sterk en eff1c1ent mogeliJk Uitgedokterde standaardontwerpen, d1e m somm1ge
gevallen voor meerdere doelen konden gebrwkt worden. TIJdens het mterbellum en de
Tweede Wereldoorlog zou d1t lelden tot de massale Uitbouw van heuse bunkerstelllngen,
met bunkers d1e tot m het klemste detail waren gestandaardiseerd;
Overwegende dat de Du1tse bunker u1t de Eerste Wereldoorlog als monument culturele
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als materiele getwge van de Grooten Oorlog, d1e Vlaanderen jarenlang m ZIJn greep had en
het leven van ontelbaar veel mensen ingriJpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste
Wereldoorlog was een mternat1onale gebeurtenis biJ Uitstek, met West-Vlaanderen als één
van de striJdtonelen waar honderddUizenden mannen u1t de hele wereld vochten. De
her1nner1ng aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappeliJk en
mternat1onaal 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 art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen def1n1t1ef beschermd als
monument:
Du1tse bunker wt de Eerste Wereldoorlog, Steenstraat zonder nummer m Gistel (Zevekote),
bekend ten kadaster G1stel, 3de afdelmg, sect1e A, perceel 349Y (deel).
De def1n1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de def1n1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1°
2°
3°
4°

2. §l.Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stor1sche waarde;
architecturale waarde;
technische waarde;
culturele waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het betreft een VriJStaande, betonnen m1llta1re constructie. Het beton 1s ten dele gegoten
tegen een houten bek1stmg, met name aan de oosteliJke ZIJde en de volledige binnenkant.
De andere bultenmuren ZIJn gegoten tegen riJShout. De bunker heeft een rechthoekig
grondplan, op de Uitsprong met observatiepost m de noordoosteliJke hoek na. Het loopvlak
van de bunker IS 1ets lager dan het maa1veld gelegen en aan de oosteliJke achterziJde
afgebakend met een laag muurtJe.
Aan de oosteliJke ZIJde vormt de u1tspr1ngende bultenmuur tussen de twee toegangen een
trap en r1chel. Vanaf deze r1chel kon een m1tra1lleur bed1end worden, waarbiJ het dak als
borstwenng fungeerde. Het observatiegedeelte kon bereikt worden Vla een derde, lage
toegang m noordoosteliJke hoek. Deze observatiepost bestaat u1t een mangat doorheen het
dak, met bewaarde kllmuzers.
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De twee toegangen aan oosteliJke ZIJde vormen de L-vorm1ge UJtemden van een gang, d1e
op ZIJn beurt v1a twee deuropenmgen toegang verschaft tot twee rechthoekige ruimtes. In
de gang z1t 1n de bultenmuur een grote n1s met Uitstekende stalen balken.
Het plafond IS aan de bmnenziJde verstevigd met stalen balken, waartussen houten planken
z1tten, d1e voor een groot deel bewaard ZIJn. In de muur tussen be1de ru1mtes z1t een
doorgang en een n1s met bovenaan een open1ng, voor het plaatsen van een kachel met bu1s
voor rookafvoer. In de muren tussen de twee ru1mtes en de gang z1t telkens ter hoogte van
de toegang een kleme, schumgenchte schietopenmg, waarvan de houten beplankmg IS
bewaard. In de ZUideliJke ZIJmuur z1t nog een nis waann houten beplankmg IS bewaard.
Het IS eigen aan bunkers dat er 1n de ondergrond 1n en rond de bunker constructleve
elementen of m1l1ta1re Infrastructuur z1tten d1e rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabeling.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
1°
de bescherming beoogt het behoud van de Du1tse bunker;
zo de algemene doelstelling van de bescherming IS meer bepaald het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden,
waaronder de betonnen m11ita1re post met laag muurtJe aan toegangsZIJde, met de
oorspronkeluke mdellng, mclusief de u1tspnngende trap met nchel aan oosteliJke ZIJde,
het observatiegedeelte met mangat en bewaarde klimiJZers, de stalen balken met
houten beplankmg 1n de plafonds, de n~ssen en openmgen 1n de muren met stalen
balken of houten beplanking. Er d1ent eveneens gestreefd te worden naar het behoud
1n s1tu van ondergrondse constructleve elementen en aansluitende m11ita1re
Infrastructuur, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelmg;
3°
de erfgoedwaarden van de bunker en de leesbaarheld ervan zouden desgevallend
versterkt kunnen worden door het verWIJderen van de matenalen, schroot, bouwafval
en rommel op, tegen en 1n de betonnen post. Ook de spontane opslag van bomen en
stru1ken zou omz1cht1g verWIJderd kunnen worden. Aarde en grasbegroeung, tiJdens
de oorlog aangelegd op het dak van de bunker, of mosbegroeung op de muren, vallen
h1er n1et onder;
4°
het droog houden van de bunker door gepaste maatregelen tegen watennSIJpellng
met name het afdekken van openingen 1n het dak zonder de luchtcirculatie te
wi]z1gen,
bevordert
de
mstandhoudmg
van
de
erfgoedkenmerken
en
erfgoed elementen;
5°
1n voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater 1n de
bunker permanent te vermiJden, 1n overeenstemming met de speCifieke
landschappeliJke context;
6°
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;
7°
conserverende maatregelen voor houten onderdelen bevorderen de mstandhoud1ng
van de houten erfgoedelementen.
Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker 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, blikseminslag, diefstal, vandalisme, w1nd
of water;
zo de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.

Pagma 3 van 5

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatrng
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructre;
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevrgen van constructleve elementen;
3°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van hrstonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de hrstonsche matenalen te rernrgen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastrng;
4°
het urtvoeren van de volgende werken aan het dak en de burtenmuren van
constructres:
a) het verWIJderen, vervangen of wrjzrgen van dakbedekkrng;
b) het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verwiJderen, vervangen of wiJZigen van de kleur, textuur of
samenstellrng van de afwerkrngslagen;
d) het aanbrengen, verwiJderen, vervangen of WIJZigen van burtenschnJnwerken,
deuren, ramen, lurken, poorten, rnclusref de al dan nret frguratreve beglazrng,
beslag, hang- en slurtwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJzer en beeldhouwwerk, rnclusref nreuwe toevoegrngen;
5°
het urtvoeren van de volgende omgevrngswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorzrenrngen
en lerdrngen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslurtrngen, met urtzondenng 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 verhardrng met een minimale gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het urtbrerden van bestaande verhardrngen met
mrnrmaal 30 m 2 , met urtzondenng van verhardrngen geplaatst brnnen een
straal van 30 meter rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
e) graafwerken rn functre van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructres;
f) het aanplanten, vellen, rooren en ontstronken van bomen;
g) het plaggen en het afvoeren van de plaggen.
Voor
1°
2°
3°

4°

5°

6°

het rnteneur:
het urtvoeren van destructref matenaaltechnrsch onderzoek;
het urtvoeren van structurele werken en het toevoegen van nreuwe structuren;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van hrstonsche matenalen en het toepassen
van behandelrngen met als doel de hrstonsche matenalen te rernrgen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastrng;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
brnnenschnJnwerken, rnclusref de al dan nret frguratreve beglazrng, lambnsenng,
beslag, hang- en slurtwerk, en van de waardevolle rnteneurdecoratre;
het beplersteren van nret-beplersterde elementen of het beplersteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontplersteren van beplersterde
elementen;
het beschrlderen van ongeschrlderde elementen of het schrlderen rn andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwezrge.
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Er IS geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
beve1llgmgsmaatregelen m geval van nood. noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

2 9SEP. 2017
De Vlaamse mm1ster van BUltenlands Bele1d en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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