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Vlaa~se

\ Regenng

Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
de Duitse bunker 'Limber Farm' uit de Eerste Wereldoorlog in Menen
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 bescherming als
monument van de Du1tse bunker 'L1mber Farm' Uit de Eerste Wereldoorlog 1n Menen;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 1 februan 2017 tot en met 2 maart
2017 en waarvan de behandeling van de bezwaren IS opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Du1tse bunker 'L1mber Farm' u1t de Eerste
Wereldoorlog aantoont;
Overwegende dat de Du1tse bunker 'Limber Farm' Uit de Eerste Wereldoorlog als monument
h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De bunker, d1e biJ de hoeve IS opgetrokken d1e biJ de Bntten gekend was als 'L1mber Farm',
getu1gt van de enorme m1llta1re Infrastructuur d1e tiJdens de Eerste Wereldoorlog 1n en rond
Menen werd opgetrokken. Menen functioneerde als log1st1eke draalschiJf voor het front en
als plaats waar duizenden m11ita1ren tiJdens de oorlog verbleven. Stellmgen met talnJke
bunkers ten westen en noorden van de stad maakten deel Uit van het enorme
verded1gmgswerk dat h1er 1n het Du1tse hinterland werd Uitgebouwd. In en rond de stad
werd onder meer zwaar spoorweggeschut opgesteld. Deze bunker 1s onmiskenbaar
opgetrokken 1n functie van de nabiJgelegen spoorliJn. De h1stonsche contextwaarde 1s dus
hoog. De bunker zou nameliJk bedoeld ZIJn als opslagplaats voor mun1t1e voor
spoorweggeschut, wat de biJkomende beschermende maatregelen voor de afdekkmg van de
bunker kan verklaren;
Overwegende dat de Du1tse bunker 'L1mber Farm' u1t de Eerste Wereldoorlog als monument
architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Typologisch gez1en betreft deze bunker een un1ek voorbeeld van een Du1tse bunker, waarbiJ
men op een betonnen bunker een biJkomende betonnen afdekkmg heeft gelegd, met er
tussen een laag zand of aarde. Op d1e man1er probeerde men de 1mpact van mslaande
proJeCtleien op te vangen: de bovenste betonnen laag d1ende de schok te breken, terWIJl de
laag aarde of zand kon fungeren als compress1elaag. Door de schume afwerking van de
biJkomende betonnen laag poogde men de kans op voltreffers te verlagen;
Overwegende dat de Du1tse bunker 'L1mber Farm' u1t de Eerste Wereldoorlog als monument
technische waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als betonnen constructie, d1e spec1f1ek voor m1llta1re doeleinden werd opgetrokken. Deze
betonnen constructie met ZIJn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als
ondergrondse aard, getu1gt van het belang en de evolutie van de betonbouw 1n de
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stelllngenoorlog, d1e de Eerste Wereldoorlog geworden was. Noo1t eerder werden zo
massaal betonnen verded1g1ngsconstruct1es opgetrokken als tiJdens de Eerste Wereldoorlog.
Daar waar er 1n de eerste oorlogsJaren werd ge1mprov1seerd en geexpenmenteerd met
allerlel typologleen en toegepaste technieken 1n de betonbouw, evolueerde men geleldeliJk
naar zo sterk en eff1e1ent mogeliJk Uitgedokterde standaardontwerpen, d1e 1n somm1ge
gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt worden. TIJdens het Interbellum en de
Tweede Wereldoorlog zou d1t le1den tot de massale Uitbouw van heuse bunkerstellmgen,
met bunkers d1e tot 1n het kle1nste detail waren gestandaardiseerd;
Overwegende dat de Du1tse bunker 'Limber Farm' Uit de Eerste Wereldoorlog als monument
culturele waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als matenele getu1ge van de Grooten Oorlog, d1e Vlaanderen Jarenlang 1n ZIJn greep had en
het leven van ontelbaar veel mensen mgnjpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste
Wereldoorlog was een mternat1onale gebeurtems biJ u1tstek, met West-Vlaanderen als één
van de stnJdtonelen waar honderdduizenden mannen Uit de hele wereld vochten. De
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 art1kel 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 bunker 'L1mber Farm' u1t de Eerste Wereldoorlog, Moorselestraat zonder nummer 1n
Menen, bekend ten kadaster Menen, 2de afdeling, sect1e C, 160M (deel), 157H (deel).
De def1n1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fys1eke toestand van de def1n1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1o
2°
3°
4°

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

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Halfondergrondse betonnen m1llta1re constructie d1e onder een biJkomende laag beton IS
gebracht. De samenstelling van het beton van deze bovenste laag 1s anders: het betreft
beton met vermoedeliJk een lager cementgehalte. De bovenste laag was ook ten dele met
wapenmgsiJZers versterkt. Tussen de betonnen bunker en de biJkomende betonnen laag zat
een laag aarde of zand.
De bovenste laag helt lichtJeS af naar westeliJke ZIJde, om vervolgens schuin naar beneden
te lopen. Schumaflopende wanden hebben als voordeel dat eventuele mslagen afgeleid
konden worden, waardoor de kans op voltreffers aanzienliJk verlaagd werd.
Het beton van de eigenliJke bunker was gegoten tegen een houten bek1stmg. Enkel het
toegangsgedeelte tot de feiteliJke bunker was met met een biJkomende betonlaag afgedekt.
Deze toegang loopt naar beneden en geeft Uit op één ru1mte.
Het 1s e1gen aan bunkers dat er 1n de ondergrond 1n en rond de bunker constructleve
elementen of m1llta1re Infrastructuur z1tten d1e rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelmg.
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Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellrngen:
1°
de bescherming beoogt het behoud van de Du1tse bunker;.
2°

3°

4°

5°

6°

7°

de algemene doelstelling van de beschermrng 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 rndeling, afwerkrng en
constructie, gekenmerkt door de dubbele betonlaag met tussenlaag;
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 rn de betonnen post. Ook de spontane opslag van bomen en
stru1ken zou omz1cht1g verWIJderd kunnen worden. Aarde en grasbegroe11ng, tiJdens
de oorlog aangelegd op het dak van de bunker, of mosbegroe11ng op de muren, vallen
h1er met onder;
het droog houden van de bunker door gepaste maatregelen tegen watennSIJpeling
met name het afdekken van eventuele openrngen 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 rn de
bunker permanent te vermiJden, rn overeenstemmrng met de spec1f1eke
landschappeliJke context;
conserverende maatregelen (roestwerende behandeling) voor blootliggende IJzeren
onderdelen bevorderen de rnstandhoud1ng 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 rnstandhoudrng
van de houten erfgoedelementen.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn
verplicht de 1nstandhoudrng 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, wrnd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en bevei11grngsmaatregelen te nemen rn geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelating
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 re1mgen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastrng;
4°
het u1tvoeren van de volgende werken aan het dak en de bUltenmuren van
constructles:
a)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen 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 bu1tenschn]nwerken,
deuren, ramen, luiken, poorten, 1nclus1ef de al dan met f1gurat1eve beglazrng,
beslag, hang- en sluitwerk;
e)
het aanbrengen, verwiJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, rnclus1ef meuwe toevoegrngen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publie~te1tsrnnchtrngen
of Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezrngspublic1te1t en met
u1tzondenng van public1te1tsrnnchtrngen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het
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5°

goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte
niet meer bedraagt dan 4 m2;
het uitvoeren van de volgende omgevingswerken:
het plaatsen of wijzigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorzieningen
a)
en leidingen;
b)
het plaatsen of wijzigen van afsluitingen, met uitzondering van gladde
schrikdraad en prikkeldraad ten behoeve van veekering;
c)
het aanleggen, structureel en fundamenteel wijzigen of verwijderen van wegen
en paden;
d)
het aanleggen of wijzigen van verharding met een minimale gezamenlijke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het uitbreiden van bestaaride verhardingen met
minimaal 30 m 2, met uitzondering van verhardingen geplaatst binnen een straal
van 30 meter rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
e)
het plaatsen of wijzigen van straatmeubilair, met uitzondering van niet-aard- en
niet-nagelvaste · elementen en verkeersborden vermeld in artikel 65 van het
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
f)
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
g)
graafwerken in functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructies;
h)
het aanplanten, vellen, rooien en ontstronken van bomen;
i)
het plaggen en het afvoeren van de plaggen.

Voor het interieur:
1°
het uitvoeren van destructief materiaaltechnisch onderzoek;
2°
het uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van nieuwe structuren;
3°
het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en het toepassen
van behandelingen met als doel de historische materialen te reinigen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4°
het verwijderen, vervangen of wijzigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
binnenschrijnwerken, inclusief de al dan niet figuratieve beglazing, lambrisering,
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle interieurdecoratie;
5°
het bepleisteren van niet-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een andere
samenstelling of textuur, alsook het ontpleisteren van bepleisterde elementen;
het beschilderen van ongeschilderde elementen of het schilderen in andere kleuren of
kleurschakeringen
of
met
een
andere
verfsoort
dan
de
aanwezige.
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,

2 9SEP. 2017
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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