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~X'..\ Vlaa~se
'~'t2 \ Regenng
Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
de Duitse commandopost 'Lord Farm' uit de Eerste Wereldoorlog in
Ledegem
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, art1kel 6, 1 °;
Gelet op het mm1steneel beslult van 20 december 2016 tot voorlopige beschermmg als
monument van de Dwtse commandopost 'Lord Farm' u1t de Eerste Wereldoorlog 1n
Ledegem;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 25 Januan 2017 tot en met 24
februan 2017 en waarvan de behandelmg van de bezwaren 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Du1tse commandopost 'Lord Farm' u1t de
Eerste Wereldoorlog aantoont;
Overwegende dat de Du1tse commandopost 'Lord Farm' Uit de Eerste Wereldoorlog
h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Deze bunker heeft een belangriJke h1stonsche waarde als Du1tse commandopost u1t de
Eerste Wereldoorlog, d1e m het naJaar van 1917 IS opgetrokken als onderdeel van een
stelling d1e eerst met Flandern III Stellung werd aangeduid, vanaf emd november 1917 als
F/andern I
Stellung.
De commandopost was aanvankeliJk geconc1p1eerd als
Divisionsgefechtsstand, later als Regimentsgefechtsstand. Door haar mplantmg net achter
hoevegebouwen en door eff1c1ente camouflage was de bunker heel moelliJk waarneembaar
vanu1t de lucht. De h1stonsche contextwaarde IS dan ook belangriJk.
Deze commandopost werd tiJdens het geallieerde BevnJdmgsoffenslef veroverd op 1 oktober
1918 door de Roya/ Scats. Nad1en werd de hiJ gebruikt als commandopost voor Britse
bngades. De bunker IS vereeuwigd op een aquarel van de Schotse m1llta1r F.T. Hodges,
onder de noemer Pili-box near Ledeghem. Dat een bewaarde bunker 1conograf1sch IS
vastgelegd meen bewaard schilden], IS een zeldzaamheid;
Overwegende dat de Du1tse commandopost 'Lord Farm' wt de Eerste Wereldoorlog
architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als typologisch un1eke en gaaf bewaarde Du1tse commandopost wt de Eerste Wereldoorlog.
De commandopost bestaat wt een gang, dne kamers en een observatiepost d1e v1a een
mangat te bereiken was. De commandopost was mo01 afgewerkt, met een gebold dak en
toegangen en een gang d1e bovenaan met een segmentboog ZIJn afgewerkt. Enkele
authentieke elementen zoals de klimiJZers, het gegolfd plaatiJZer van het type Hemnch en
houten restanten ZIJn bewaard;
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Overwegende dat de Durtse commandopost 'Lord Farm' urt de Eerste Wereldoorlog
technrsche waarde bezrt dre als volgt wordt gemotrveerd:
Als betonnen constructre, dre speerfrek voor mrhtarre doeremden werd opgetrokken. Deze
betonnen constructre met ZIJn bouwtechnrsche kenmerken van zowel bovengrondse als
ondergrondse aard, geturgt van het belang en de evolutre van de betonbouw rn de
stelhngenoorlog, dre de Eerste Wereldoorlog geworden was. Noort eerder werden zo
massaal betonnen verdedrgrngsconstructres opgetrokken als tiJdens de Eerste Wereldoorlog.
Daar waar er rn de eerste oorlogsJaren werd germprovrseerd en geexpenmenteerd met
allerlei typologieen en toegepaste technreken rn de betonbouw, evolueerde men geleideluk
naar zo sterk en effrcrent mogeliJk urtgedokterde standaardontwerpen, dre rn sommrge
gevallen voor meerdere doelen konden gebrurkt worden. TIJdens het interbellum en de
Tweede Wereldoorlog zou drt leiden tot de massale urtbouw van heuse bunkerstellrngen,
met bunkers dre tot in het klernste detail waren gestandaardrseerd;
Overwegende dat de Duitse commandopost 'Lord Farm' urt de Eerste Wereldoorlog culturele
waarde bezrt dre als volgt wordt gemotrveerd:
Als materrele geturge van de Grooten Oorlog, dte Vlaanderen Jarenlang in ZIJn greep had en
het leven van ontelbaar veel mensen rngnJpend tekende of volledrg verwoestte. De Eerste
Wereldoorlog was een Internatronale gebeurtenrs btJ urtstek, met West-Vlaanderen als één
van de striJdtonelen waar honderddutzenden mannen urt de hele wereld vochten. De
hennnenng aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en
rnternatronaal draagvlak,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassrng van arttkel 6.1.1 tot en met arttkel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artrkel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 mer 2014 worden de volgende onroerende goederen defrnttref beschermd als
monument:
Durtse commandopost 'Lord Farm' utt de Eerste Wereldoorlog, Industneweg zonder nummer
rn Ledegem, bekend ten kadaster Ledegem, 1ste afdeling, sectre C, 770A (deel).
De deftnrtref beschermde onroerende goederen ZIJn aangedurd op het plan dat als biJlage biJ
dtt beslurt wordt gevoegd.
De fotoregrstratre van de fysreke toestand van de defrnrttef beschermde goederen wordt als
btJiage biJ drt beslutt gevoegd.

Art.
1°
2°
3°
4°

2. §1 Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
htstonsche waarde;
archttecturale waarde;
technrsche waarde;
culturele waarde.

§2 De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Nagenoeg volledrg bovengrondse betonnen mrhtatre constructre met een btJna
rechthoektge plattegrond, op de urtspnngende noordoosteliJke hoek na, waar de
achtermuur schurner staat. Het beton rs gegoten tegen een houten bekrstrng. Het dak ts
150 cm drk en wellrcht ten dele afgebroken. De randen van het dak ZIJn wat afgeschurnd.
Aan oosteliJke ZIJde zttten twee toegangen, dre bovenaan met een segmentboog ZIJn
afgewerkt. Deze staan haaks op de gang, waarvan het plafond eveneens met een
segmentboog rs afgewerkt. Ter hoogte van de toegangen zrt telkens een zrnkputJe. Er rs
een rooster met bewapenrngstJzer ztchtbaar aan de brnnenzrJde. In de oosteltJke
brnnenmuur steekt een nts.
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Dne deuropenmgen m de gang geven wt op drie ru1mtes, onder nog aanwezige gebogen
gegolfde plaatl]zers. Er ZIJn m de betonnen muren verticale houten planken bewaard
gebleven. Deze ru1mtes ZIJn onderlmg met elkaar verbonden v1a een kruipgat rn de
tussenmuren. In het plafond van elke ru1mte Zit telkens een vriJ grote rechthoekige
opening. In de twee uiterste rwmtes z1t ter hoogte van de respectieveliJke
bultentoegangen een openrng, d1e naar bu1ten toe (gang) verbreedt, evenals een klerne
ronde openrng. In de noordoosteliJke hoek van de gang steekt een rechthoekig mangat,
met gaaf bewaarde klimiJZers.
Het IS e1gen aan bunkers dat er rn de ondergrond in en rond de bunker constructleve
elementen of m1l1taire rnfrastructuur z1tten d1e rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelmg.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellrngen:
1°
de beschermrng beoogt het behoud van de Dwtse commandopost.;
2°

3°

4°

5°
6°

7°

de algemene doelstellrng van de beschermmg IS meer bepaald het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden,
waaronder de Du1tse betonnen post met ZIJn oorspronkeliJke rndellng en afwerkrng,
inclus1ef de bewaarde gegolfde plaatl]zers, de oorspronkelijke verticale houten
planken rn de brnnenru1mtes en de klimiJZers rn het mangat. Er d1ent eveneens
gestreefd te worden naar het behoud m s1tu van ondergrondse constructleve
elementen
en
aansluitende
m1llta1re
rnfrastructuur,
zoals
vloerplaten,
waterafvoersystemen of bekabeling;
de erfgoedwaarden van de bunker en de leesbaarheld ervan zouden desgevallend
versterkt kunnen worden door het verWIJderen van de matenalen, schroot, bouwafval
of rommel op, tegen en rn de betonnen post. Ook de spontane opslag van bomen en
struiken zou omz1cht1g verWIJderd kunnen worden. Aarde en grasbegroeung, tiJdens
de oorlog aangelegd op het dak van de bunker, of mosbegroeirng op de muren, vallen
h1er n1et onder.
het, droog houden van de bunker door gepaste maatregelen tegen waterinSIJpeling
met name het afdekken van eventuele opemngen rn het dak zonder de luchtcirculatie
te wiJZigen, bevordert de rnstandhoudrng van de erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen;
rn voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater m de
bunker permanent te vermiJden;
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 corrosie.
conserverende maatregelen voor houten onderdelen bevorderen de rnstandhoudrng
van de houten erfgoedelementen.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn
verplicht de rnstandhoudmg 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, bl1ksemrnslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud wt te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve1flgrngsmaatregelen te nemen m geval van
nood;

Art. 5. Voor de volgende handelrngen aan het beschermde monument moet een toelatrng
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
3°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te reimgen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastrng;
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4°

5°

Voor
1°
2°
3°

4°

5°

6°

het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van
constructles:
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
samenstellmg van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUitenschn]nwerken,
deuren, ramen, lu1ken, 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, mclus1ef meuwe toevoegmgen;
het uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorzieningen
en le1dmgen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen, met u1tzondenng van gladde
schnkdraad en pnkkeldraad ten behoeve van veekering;
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
mm1maal 30 m 2 , met u1tzondenng van verhardmgen geplaatst bmnen een straal
van 30 meter rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
e) het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair, met u1tzondenng van met-aard- en
niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld m artikel 65 van het
KonmkiiJk Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
pol1t1e van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
f) het aanleggen van sport- en spelmfrastructuur of parkeerplaatsen;
g) graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructles;
h) het aanplanten, vellen, roo1en en ontstronken van bomen;
i) het plaggen en het afvoeren van de plaggen;
het mteneur:
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de histonsche materialen 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 n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstellmg of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen m andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge.
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Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en
beveiligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.

Brussel,

'\ '~ ' 2017
.
~ettà~~se
minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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