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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
de Duitse geschutsbedding Houthulstbos uit de Eerste Wereldoorlog
in Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle)
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 bepalmg 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 geschutsbeddmg Houthulstbos uit de Eerste Wereldoorlog m
Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 13 Januan 2017 tot en met 11
februan 2017 en waarvan de behandeling van de bezwaren IS opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Duitse geschutsbeddmg Houthulstbos Uit de
Eerste Wereldoorlog aantoont;
Overwegende dat de Du1tse geschutsbeddmg Houthulstbos u1t de Eerste Wereldoorlog als
monument h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Deze betonnen geschutsbeddmg vormt een biJZOnder waardevolle getu1ge van het Du1tse
geschut dat tudens de Eerste Wereldoorlog massaal m het Houthulstbos stond opgesteld.
Zolang d1t bos n1et massaal beschoten werd, bood het voldoende beschuttmg voor deze
art1llene. Bovend1en kon de ganse Ieperboog vanaf het Houthulstbos onder vuur genomen
worden. In de onmiddelliJke omgeving van de geschutsbeddmg liep er een spoor dat 1ets
verderop ontdubbelde, voor de aanvoer van het geschut en de munitie. VlakbiJ waren er
ook bunkers opgetrokken voor de opslag van mumt1e en als onderkomen voor de
manschappen d1e het geschut bedienden. De h1stonsche context IS dus biJZonder belangnJk.
Op deze geschutsbeddmg stond een u1terst zeldzaam dubbel kanon opgesteld, dat
afkomstig was van de SMS Furst Bismarck. D1t was het eerste gepantserde oorlogsschip van
de Kaiser/iche Manne dat vanaf 1900 in gebruik genomen was. In de betonnen beddmg
werd meer bepaald een gepantserde geschutstoren geplaatst van het type Theodor-Karl,
waann twee 24cm SKL/40 kanonnen waren geplaatst. TIJdens de zomer van 1917 beschoot
deze batten) onder meer zes Bntse observatieballonnen op een afstand van VIJftien
kilometer. Vanaf JUli 1917 werd de batten) door Franse spoorwegart1llene onder vuur
genomen. Emd 1917 werden de twee kanonnen verWIJderd, maar de gepantserde
geschutstoren bleef;
Overwegende dat de Du1tse geschutsbeddmg Houthulstbos u1t de Eerste Wereldoorlog als
monument culturele waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als matenele getu1ge van de Grooten Oorlog, d1e Vlaanderen Jarenlang m ZIJn greep had en
het leven van ontelbaar veel mensen mgnJpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste
Wereldoorlog was een mternat1onale gebeurtems biJ uitstek, met West-Vlaanderen als één
van de stnJdtonelen waar honderdduizenden mannen wt de hele wereld vochten. De
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hennnenng 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 defm1t1ef beschermd als
monument:
Du1tse geschutsbedding Houthulstbos u1t de Eerste Wereldoorlog, Houthulstseweg zonder
nummer m Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), bekend ten kadaster LangemarkPoelkapelle, 3de afdeling, sect1e B, 400C (deel).

De defm1tief beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fysieke toestand van de def1n1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art. 2. §1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1°
2°

h1stonsche waarde;
culturele waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Betonnen geschutsbeddmg met ovaalvormig grondplan. Het beton IS voor zover Zichtbaar,
gewapend met ronde IJzers die samengevlochten ZIJn m rechthoekig verband. Aan de
bultenZIJde heeft de constructie een diameter van 11,3 m, aan de bmnenZIJde 6,9 m. De
muurdikte van de omwallmg bedraagt 2,2 m.
De betonnen omwallmg wordt hoger naar westeliJke ZIJde toe. In de betonnen kuip ZIJn zes
u1tspanngen m de vorm van een rechthoekige niS te zien. Bovenop de rand van de kUip ZIJn
enkele openmgen te z1en.
Het 1s e1gen aan geschutsbeddmgen dat er m de ondergrond m en rond de beddmg
constructleve elementen of m1l1ta1re mfrastructuur z1tten d1e rechtstreeks verband
houden met de betonnen beddmg, zoals betonnen fundenngsplaten.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
1°
de beschermmg beoogt het behoud van de betonnen geschutsbeddmg;
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 ovaalvormige betonnen geschutsbeddmg met omwallmg, d1e verhoogt
naar westeliJke ZIJde toe, mclusief de aanwezige Ultspanngen en openingen. Er d1ent
eveneens gestreefd te worden naar het behoud m s1tu van ondergrondse
constructleve elementen en aansluitende m1llta1re mfrastructuur, zoals Uitstekende
betonnen fundenngen;
3°
de erfgoedwaarden van de geschutsbeddmg en de leesbaarheld ervan zouden
desgevallend versterkt kunnen worden door het verWIJderen van slib, matenalen,
schroot, bouwafval of rommel op, tegen en m de betonnen post. Ook de spontane
opslag van bomen en stru1ken zou omz1cht1g verWIJderd kunnen worden;
4°
m voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater m de
geschutsbeddmg permanent te vermiJden, m overeenstemming met de spec1f1eke
landschappeliJke context;
5°
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
6°
van de houten erfgoedelementen.
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Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn
verplicht de 1nstandhoudmg 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, bliksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen m geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2°
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 rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan de bultenmuren van constructies:
a)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
b)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegmgen;
5°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a)
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorz1enmgen
en le1dmgen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen, met Ultzondenng 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 minimale gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het u1tbre1den van bestaande verhardmgen met
mm1maal 30 m 2 , met u1tzondenng van verhardmgen geplaatst bmnen een straal
van 30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
e)
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructles;
f)
het aanplanten, vellen, rooien en ontstronken van bomen;
g)
het plaggen en het afvoeren van de plaggen.
Er IS geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.

Brussel,

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

Geert BOURGEOIS
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