Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bii. het ministerieel besluit tot
definitieve bescherming als monument van de Duitse bunker 'Limber Farm' uit de Eerste
·
Wereldoorlog in Menen

Provincie: West-Vlaanderen ·
Gemeente: Menen, 2de afdeling, sectie C
Dossiernummer: 4.001/34027/101.1

Objectnummer: 4.01/34027/831.1

Omschrijving:
Duitse bunker 'Limber Farm' uit de Eerste Wereldoorlog, Moorselestraat zonder
nummer

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

2017 ··
2. a-beSEP.
Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

. Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming
1.1.

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen RWO, LNE, MOW en LV

1.1.1. Beleidsdomern RuimteliJke ordemng. Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Het adv1es werd gevraagd op 29 JUli 2016.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es uit over de beschermrng van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunst1g.

1.1.2. Bele1dsdomern Leefm1l1eu. Natuur en Energie
Het advles werd gevraagd op 29 JUli 2016.
Het departement Leefm1l1eu, Natuur en Energie, Afdelrng Land en Bodembeschermrng
Ondergrond, NatuurliJke RIJkdommen bracht op 22 augustus 2016 een gunstig adv1es u1t over
deze beschermrng. Het adv1es maakt rntegraal deel u1t van het beschermrngsdoss1er. De
ovenge agentschappen brachten geen adv1es u1t over de beschermrng van het onroerend goed.
In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de adv1ezen gunst1g.
U1t het gecoordrneerd adv1es wordt opgemaakt dat er geen opmerkrngen ZIJn met betrekkrng
tot de aspecten bodembeschermrng, ondergrond en natuurliJke riJkdommen.
Conclusie: het adv1es heeft geen rnvloed op het rnhoudeiiJk doss1er en het m1msteneel besluit.

1.1.3. Bele1dsdomern Mob1llte1t en Openbare Werken
Het advles werd gevraagd op 29 JUli 2016.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es Uit over de beschermrng van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adv1ezen gunst1g.

1.1.4. Bele1dsdomern Landbouw en V1ssem
Het adv1es werd gevraagd op 29 JUli 2016.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es u1t over de beschermrng van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunstig.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Menen

Het advles werd gevraagd op 29 JUli 2016.
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 16 augustus 2016 een gunstig adv1es
Uit over deze beschermrng. Het adv1es maakt rntegraal deel Uit van het beschermrngsdoss1er.
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Het college van Burgemeester en Schepenen legde echter een biJkomende voorwaarde op,
nameliJk dat "de e1genaars eerst gemformeerd moeten worden en hiervan een formele
bevestiging geven dat de eigenaars op de hoogte z1jn."
Op 18 augustus 2016 rs de erfgoedonderzoeker door een gemeenteliJke ambtenaar telefonrsch
gecontacteerd geweest met de vraag "in welke mate de e1genaars waren gecontacteerd".
Hrerop werd een marl verstuurd waarbiJ bevestrgd werd dat de ergenaars van 'Limber Farm' vra
een schn]ven op de hoogte werden gebracht dat er een onderzoek lrep naar de mogelr]ke
beschermrng van de bunker. Deze bnef was nameliJk opgesteld rn het kader van een lopende
MER-studre.
Conclusre: het advres heeft geen rnvloed op het rnhoudeiiJk dossrer of het beschermrngsbeslurt.
1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advres werd gevraagd op 29 JUli 2016.
De VCOE bracht op 15 september 2016 een voorwaardeliJk gunstrg advres urt over de
beschermrng van het onroerend goed. Het advres maakt rntegraal deel u1t van het
bescherm1ngsdossrer.
Behandeling van het advies:
"De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, rechtsgeldig samengesteld, brengt op 15
september 2016 volgend advJes uit:

1. De VCOE ontvmg op 29 juli 2016 een advJesvraag van Geert Bourgeois, mm1ster-pres1dent
van de Vlaamse Regenng en mm1ster van Bwtenlands Beleid en Onroerend Erfgoed over de
voorlopige beschermmgsvoorstellen van 28 bunkers wt de Eerste Wereldoorlog m het Dwtse
hinterland. De commJssJe ontvmg 28 individuele beschermmgsdossiers. Elk doss1er wordt
begeleid door de cntenanota 'Bunkers uit de eerste Wereldoorlog m het Dwtse Hinterland'. De
VCOE spreekt zich m voor!Jggend advJes wt over de documenten m het kader van de
beschermmg met name (a) het mmistenele beslwt tot beschermmg, (b) de fotoregistratJe, (c)
het afbakeningsplan en (d) het beschermmgsvoorstel en (e) de cntenanota.
De commissie formuleert in d1t advies eerst een aantal algemene bemerkmgen en gaat nad1en
m op de artikels van de betreffende mimsteriele beslwten."
Algemene opmerking:
In d1t verslag worden enerzr]ds alle algemene opmerkrngen van de VCOE behandeld en
anderZIJdS specrfreke opmerkrngen, dre betrekkrng hebben op onderhavrg
beschermrngsdossrer. Opmerkrngen dre louter betrekkrng hebben op een andere
rnd1v1dueel beschermrngsdossrer worden rn het verslag horend biJ de desbetreffende
bunker behandeld.

"2. Algemene bemerkmgen:
a) Thematisch pakket: De 28 bunkers d1e ter beschermmg worden voorgelegd maken deel uit
van een thematisch pakket 'bunkers in het Dwtse hmterland'. In het 'Dwtse Hmterland' werden
m de voorbije jaren m totaal 170 bunkers gemventariseerd en opgenomen m de vastgestelde
Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. De commiSSie vmdt het positief dat de 28 bunkers als
geheel worden voorgelegd ter beschermmg. Tegelijkertijd stelt de commissie vast dat de
thematische samenhang tussen de 28 bunkers m de mdJVJduele dossiers met m kaart wordt
gebracht. De comm1ssie vraagt daarom b1j de beschermmgsdossJers een overzichtskaart en
l1jst toe te voegen met de mdJvJduele !Jgging van de verschillende beschermingen."
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Bespreking:
Het beschermmgspakket 'Bunkers u1t de Eerste Wereldoorlog m het Du1tse hmterland'
IS opgevat als een geheel van md1v1duele beschermmgsdoss1ers. In de mle1dmg van het
eerste hoofdstuk 'Beschn]vend gedeelte' van elk mhoudeliJk doss1er wordt steeds
duideliJk gemaakt dat het desbetreffende beschermmgsvoorstel kadert m het
thematische beschermmgspakket 'Bunkers Uit de Eerste Wereldoorlog m het Du1tse
hmterland' en wordt verwezen naar de spec1f1eke cntenanota 'Bunkers u1t de Eerste
Wereldoorlog m het Du1tse hmterland', dat als biJlage biJ het mhoudeiiJke doss1er IS
toegevoegd. Het thematisch kader 1s dus voldoende duideliJk.
Bovendien zou een overzichtskaart en liJSt een vals gevoel van samenhang geven. De
geselecteerde bunkers behoren nameliJk tot verschillende stellingen en hebben elk hun
e1gen spec1f1eke h1stonsche context. Een overzichtskaart IS biJgevolg met nutt1g.
"b) Cnterianota: De comm1ssie stelt vast dat op basis van de gevoerde mventansatJe een
critenanota werd opgemaakt: 'Bunkers wt de eerste Wereldoorlog m het Dwtse Hinterland'. De
cnterianota schetst de histonsche achtergrond van WOI, kadert de bunkerbouw binnen deze
h1stonsche context en formuleert vervolgens de erfgoedwaarden en select1ecnteria op basis
waarvan de te beschermen bunkers worden geselecteerd. De commJssJe vmdt het posJtJef dat
de thematische mventarisat1e wordt doorvertaald naar voor!Jggend beschermingspakket.
HierbiJ werd wt 170 bunkers een selectie van 28 bunkers gemaakt. De commissie heeft evenwel
een aantal bedenkmgen biJ de toetsmg van de bunkers aan de hand van de critena zoals
opgenomen in de cnterianota.
De comm1ssJe stelt vast dat het overgrote deel van de beschermmgsdoss1ers de beschermmg
verantwoordt op bas1s van de histonsche contextwaarde, ensemblewaarde, zeldzaamheid, en
representativiteit. De criteria met betrekkmg tot hwd1ge context, gaafheid, authentJcJteJt en
herkenbaarheld komen zelden aan bod. De commissie IS van oordeel dat huidige contextuele
critena zoals ZIChtbaarheid, bereikbaarheld en toegankelijkheid, het hwdJg gebruik, de
eventuele mogeliJkheid tot dwding, ontslwting of herbestemmmg m elk dossier expliciet
moeten worden afgetoetst. Ind1en dit met gebeurt kan op bas1s van één critenurn (bv.
h1stonsche contextwaarde) de volledige set van 170 gemventanseerde bunkers m principe in
aanmerkmg komen voor bescherming en schiet de critenanota zijn doel voorbij."
Bespreking:
Het doel van een cntenanota IS de cntena te bespreken d1e mogeliJk een rol kunnen
spelen biJ een selectie. In de eerste plaats wordt de erfgoedwaarde van de bunkers
geevalueerd. De cntena vormen hierbiJ een biJkomende toetsmg. In een
beschermmgsbeslu1t worden d1e cntena aangehaald, d1e een doorslag gegeven hebben
biJ de selectie. D1t vaneert van bunker tot bunker. Het IS n1et de bedoelmg om alle
cntena u1t de cntenanota per obJect u1t te werken. BIJkomend kan opgemerkt worden
dat de h1stonsche contextwaarde met voor alle 170 bunkers even hoog 1s.
Een beschn]vmg per bunker van de hu1d1ge contextuele cntena zou verkeerdeliJk de
mdruk kunnen wekken dat de z1chtbaarhe1d, bereikbaarheld of toegankeliJkheid, het
hu1d1g gebruik, de eventuele mogeliJkheld tot du1dmg, ontslu1tmg of herbestemmmg
steeds een rol spelen biJ de selectie. D1t 1s n1et zo. Bunkers worden met louter beschermd
omwille van dergeliJke hu1d1ge contextuele cntena. Een beschermmg van een bunker
betekent met automatisch dat de desbetreffende bunker geduld, ontsloten of
herbestemd d1ent te worden.
"c) Rwmtelnk spoor: De commiSSie stelt vast dat de cntenanota z1ch beperkt tot het
mstrumentanum vanwt het beleidsveld onroerend erfgoed. De commiSSie meent dat bunkers
bij wtstek gerekend kunnen worden tot het soort bouwkundig erfgoed dat vaak sterk verweven
1s met de landschappeliJke context. De lokale rwmte!Jjke verankering van bunkers kan dan ook
een valabel complementair enjof alternatJet spoor vormen voor vruwanng in de toekomst.
Aanslwtend vraagt de comm1ssie te onderzoeken wat de mogelukheden zun om dergelijke
thematische inventarisatieprojecten door te vertalen naar een onroerenderfgoedrichtplan. De
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exacte mvullmg van de ftguur van het onroerenderfgoednchtp/an is momenteel nog ondwde/tjk.
Wel ts het reeds dwde/ljk dat onroerenderfgoednchtplannen de sectorale insteek voor het
rwmte!ljk beletd willen vormen.
De mogelijkheden inzake rwmte!ljke verankering vormen een bijkomende afwegmgsfactor en
kunnen leiden tot een meer selectlef beschermmgsbeletd. De commtsste acht het zinvol de
criterianota op dit punt aan te vullen."
Bespreking:
De bunkers ZIJn opgenomen m de vastgestelde liJSt van het bouwkundig erfgoed van 11
december 2014 en kennen biJgevolg een vorm van lokale ruimteliJke verankenng. Een
vaststelling betekent dat w1e een bunker w1l afbreken, hiervoor een stedenbouwkundige
vergunnmg moet aanvragen biJ de gemeente.
De opmaak van een onroerenderfgoednchtplan voor de bunkers m het Du1tse hmterland
hoeft n1et a pnon Uitgesloten te worden, maar de vraag stelt z1ch hoe real1st1sch een
dergeliJk onroerenderfgoednchtplan IS voor het thema van de bunkers m het Du1tse
hmterland. Een onroerenderfgoednchtplan kan opgemaakt worden voor een afgebakend
gebled of rond een spec1f1ek thema. BIJ de opmaak van een onroerenderfgoednchtplan
staan samenwerkmg en participatie centraal. Een onroerenderfgoednchtplan focust op
de opmaak van een langetermiJnVISie en de real1sat1e van d1e v1s1e v1a een
actieprogramma. De bedoelmg IS om de ontw1kkelmg van het onroerend erfgoed
gemtegreerd te benaderen en een v1s1e tot stand te laten komen v1a de samenwerking
van verschillende actoren en met part1c1pat1e van de lokale bevolkmg. Een
onroerenderfgoednchtplan kan echter met afgedwongen worden.
Aangezien de meeste van de 170 gemventanseerde bunkers m het Du1tse hinterland
eigendom ZIJn van pnvate personen, zou de goedkeunng en samenwerking met alle
eigenaars noodzakeliJk ZIJn. D1t IS n1et ev1dent en we1n1g real1st1sch. De opmaak van een
dergeluk onroerenderfgoednchtplan voor 'de' bunkers van het 'Du1tse hmterland' zou
een werk van lange adem betekenen, d1e helemaal geen garantie b1edt op succes.
Een beschermmg als monument daarentegen IS een duurzaam statuut, dat de max1male
mstandhoudmg van de erfgoedwaarden van de belangnJkste bunkers garandeert.
"d) Inventansatie en beschermmg: De mventarisat1e van de 170 bunkers m het Dwtse
Hmterland kadert binnen de wtbretdtng van Inventansatte van de relteten uit de Eerste
Wereldoorlog m de Westhoek naar heel Vlaanderen. Op basts van de voortschrijdende
mventansatie
van
alle
wereldoorlogrelteten
worden
systemattsch
themattsche
beschermmgspakketten gedeftmeerd. Speciftek voor de bunkers geeft de cnterianota aan: 'In
de komende jaren worden de resterende bunkers en bunkerfmies m Vlaanderen
gemventanseerd en geevalueerd op hun erfgoedwaarde. Voor waardevolle bunkers en
bunkergehelen worden beschermmgsdossiers opgesteld.'
De commissie erkent dat mventanssen een dynamisch mstrument vormen. De commtsste
vraagt evenwel het beschermmgsbeleid zo coherent moge!tjk te maken en af te stemmen op
het mventansatieproces. De commtsste verwijst m d1t verband naar de beschermmgska/ender
van 2016. Voor/tggend thematisch pakket van bunkers wt het Dwtse Hmter/and kadert volgens
de kalender bmnen het thema WOl-erfgoed. De bescherming van de Hollandste!lung kadert
bmnen hetzelfde thema, maar maakt geen deel wt van voorliggend pakket m het Dwtse
Hmter/and. Daarnaast treft de commissie op de beschermingskafender de ad hocbeschermingen aan van bunkers m Oudenburg, Blankenberge en Zede/gem. Het ts ondwdelijk
of deze overlappen met voorliggend pakket. De geschutsbeddmg m Langemark maakt deel wt
van voorliggend pakket, maar wordt ook afzonderlijk opgenomen op de beschermmgskalender.
Het IS voor de commiSSie aldus onduidelijk m welke mate voorliggend pakket de amb1t1e heeft
een representatief en afgerond geheel te zijn en hoe toekomstige tndiVidue/e of pakketmatige
beschermmgen z1ch hiertoe zullen verhouden."
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Bespreking:
Allereerst dr-ent opgemerkt te worden dat deze opmerkmgen geen verband houden met
de erfgoedwaarden van de desbetreffende objecten.
Zoals beschreven m de cntenanota 'Bunkers urt de Eerste Wereldoorlog m het Durtse
hmterland', onder '1.3. Bunkers m het Durtse hmterland' komt de 'Hollandstellung' aan
bod m afzonderliJke beschermmgspakketten. De 'Hollandstellung' heeft nameliJk een
spec1f1eke h1stonsche en ruimteliJke context. Het deel van de 'Hollandstellung' tussen
Evergem en Vrasene kwam al aan bod m een beschermmgspakket. Een volgend
thematrsch beschermmgspakket 'Hollandstellung' zal de beschermmg van waardevolle
bunkers en bunkergehelen omvatten tussen de kust en Assenede.
In de beschermmgskalender worden de ad hoc beschermmgsaanvragen omwrlle van
praktrsche redenen afzonderliJk opgeiiJst. Daar waar mogeliJk, worden deze ad hoc
vragen
behandeld
m thematrsche
pakketten.
Zo
worden
de ad
hoc
beschermmgsaanvragen van bunkers m Oudenburg, Blankenberge en Zedelgem
gemtegreerd m onderhavig thematrsch beschermmgspakket. HrerbiJ drentopgemerkt te
worden dat nret alle ad hoc aanvragen effectlef Ierden tot een beschermmg, omdat nret
alle bunkers over voldoende erfgoedwaarde beschikken. Omwrlle van de durdeliJkheid
zal de ad hoc beschermmgsaanvraag m de mlerdmg van het desbetreffend InhoudeliJk
dossrer toegevoegd worden.
Zoals gesteld m de mlerdmg van het mhoudehJke dossrer van de Duttse geschutsbeddmg
Houthulstbos urt de Eerste Wereldoorlog m Langemark-Poelkapelle werd Onroerend
Erfgoed pas na de beschermmgsrondes van Durtse bunkers m Langemark-Poelkapelle
op de hoogte gebracht van het bestaan van deze geschutsbeddmg. Stnkt genomen
hoort Langemark-Poelkapelle nret tot wat gedefmreerd rs als 'Durts hrnterland'.
InhoudeliJk slurt de geschredenrs van de geschutsbeddmg echter naadloos aan op dre
van de bunkers van het Durtse hmterland, en ook geografrsch lrgt de geschutsbeddrng
op amper 1200 meter van de gemeente Staden af, dat wel behoort tot het 'Durtse
hmterland'. Omwrlle van deze geografrsche en InhoudeliJke redenen rs het wel opportuun
om de beschermmgsprocedure van deze geschutsbeddmg te koppelen aan het
thematische beschermmgspakket Durts hmterland. Omwrlle van de durdeliJkheid zal drt
toegevoegd worden aan de mlerdmg van het desbetreffend mhoudelrJk dossrer.
Zoals gesteld m de cntenanota, onder '1.3. Bunkers m het Durtse hmterland', kan er
nret urtgesloten worden dat m de toekomst, op basrs van nreuwe mformatre of rnzrchten,
de beschermmg van nog andere bunkers m het 'Durtse hmterland' wordt onderzocht.
Nog nret alle bunkers ZIJn nameliJk al gekend, omwrlle van hun specrfreke kenmerken of
mplantmg. Het 1s, op basrs van het beperkte bronnenmatenaal bovendten helemaal met
eenvoudrg om alle bunkers JUist te mterpreteren.
"3. Artikel 1 van het ministeneet besluit legt de voorlopige beschermmg van alle deze 28
bunkers uit de Eerste Wereldoorlog m het Duitse hmterland als monumenten vast en verwust
naar de afbakenmgsplannen en de fotoreg1strat1e d1e als biJlagen b1j het beschermmgsbesluit
werden gevoegd. De comm1ss1e ondersteunt art1kel 1 van het mmistenee/ beslwt waann de
voorlopige beschermmg van de 28 bunkers wordt vastgelegd.
De commissie stelt zich vragen bij de voorgestelde afbakemng van de monumenten. Rond elke
bunker wordt standaard een perimeter van 2 meter mee beschermd. Deze keuze wordt evenwel
nergens gemotiVeerd of toegelicht. De commissie merkt op dat de context van de bunkers zeer
sterk vaneert (agrarisch geb1ed, woongebied, bos.). Door een standaardpenmeter m te
stellen, miskennen enkele beschermmgen de rwmtetuke, historische, landschappe/Jjke enjof
functiOnele context van de bunker (verschillende types bunkers). De leesbaarheld van de
verschJI!ende puntvormige objecten kan echter pas bewaard b/Jjven als de ruimtelijke context
ook bewaard wordt. Een penmeter van 2 meter is aldus een mimmum uitgangspunt."
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Bespreking:
Rond nagenoeg elke bunker wordt mderdaad een penmeter van twee meter mee
afgebakend. Deze penmeter wordt steeds in het mhoudei!Jk doss1er gemotiveerd onder
'2.3. Mot1venng van de afbakenmg van de beschermmg'. Deze penmeter heeft nameliJk
tot doel om uitstekende betonnen fundamentplaten, waterafvoersystemen of andere
elementen d1e mtegraal deel Uitmaken van de bunker maar bovengronds met
waarneembaar ZIJn, mee op te nemen m de bescherming. Zoals ook steeds biJ '1.3.
BeschriJVIng met mbegnp van de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen' vermeld, IS
het e1gen aan bunkers dat er m de ondergrond m en rond de bunker constructleve
elementen of mJIJtaJre mfrastructuur zttten d1e rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelmg.
In een enkel geval wordt de penmeter zelfs wat ru1mer genomen, biJVoorbeeld omdat
er rond de desbetreffende stellmg een aarden ophogmg was aangelegd, d1e m de
penmeter gevat wordt. D1t wordt dan eveneens onder '2.3. MotJvenng van de
afbakenmg van de beschermmg' gemotiveerd.
Het wtgangspunt van d1t thematisch beschermmgspakket ZIJn bunkers. Deze bunkers
worden doorgaans beschermd omw1lle van spec1f1eke h1stonsche, architecturale,
techn1sche en culturele waarden. De bunkers l1ggen mderdaad 1n een Wisselende
rwmtellJke context. Een ru1mere afbakenmg van de bunkers IS mhoudei!Jk gez1en
moelliJk te verantwoorden als deze ru1mere omgevmg ook n1et over voldoende
erfgoedwaarde beschikt. Het IS onmogeliJk om het gezichtsveld van een observatiepost
of het bereik van een m1tra1lleurspost effectlef als monument of als overgangszone te
beschermen, omdat deze kilometers ver kunnen re1ken. De mplantmg van een bunker
tussen boerderiJgebouwen IS een veel te zwak mhoudei!Jk argument om de beschermmg
van een volledige hoevesite te bepleiten.
"De commissie vraagt voor enkele bunkers de afbakenmg te heroverwegen [. ]"
Bespreking
Deze advlezen worden aangehaald en besproken m het verslag horend biJ de
desbetreffende beschermmgsdoss1ers. Voor onderhavig beschermmgsdoss1er ZIJn er
geen opmerkmgen van toepassmg.
"4. Art1kel 2 van het mimsteneel besluit verwijst naar de verschillende erfgoedwaarden die de
beschermmg als monument verantwoordt en beschnjft de aanwezige erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen wtvoeng. De erfgoedwaarden van de verschillende bunkers, conform artikel
2 van hun respect1eve/Jjke mm1sterie/e bes/wten, wordenmeen tabel weergegeven. [. ]"
Bespreking
Vervolgens wordt m het adv1es een tabel weergegeven. De tabel heeft als onderwerp:
"Erfgoedwaarden van de verschillende bunkers, conform art1kel 2 van hun
respectieveliJke mm1stenele besluiten".
"De defmitie van de verschillende erfgoedwaarden is opgenomen m de cntenanota. De
commissie merkt op dat de techmsche en architecturale waarde m de defm1t1e zeer nauw biJ
elkaar aanslwten. Het is dan ook met steeds dwde/ijk waann de techmsche waarde z1ch
onderscheidt. De defmitie van techmsche waarde lwdt: "De bunkers hebben een techmsche
waarde als betonnen constructJes d1e speCifiek voor mllita1re doetemden werden opgencht". De
commissie merkt tevens op dat de techmsche moge/Jjkheden grotendeels mee de typologie en
dus de architecturale waarde bepaalden."
Bespreking:
Zoals gesteld m de cntenanota onder 4.1.2. betreft de architecturale waarde "de
spec1f1eke typologie en bouWWIJZe van de constructie. Onder meer de mplantmg en de
afstand tot het front kunnen bepalend ZIJn voor de gebruikte typologie, de hoogte van
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de constructre of het gebrurkte bouwmatenaaL Geprefabnceerde betonstenen werden
biJVoorbeeld vaak gebrurkt drchtbrJ de frontliJn, omwrlle van de logrstreke problematrek.
Hoewel een deel van de constructres typologrsch rngedeeld kan worden, was er tiJdens
de Eerste Wereldoorlog nog geen sprake van een veralgemeende standaardrsatre. Er
werd tr]dens de oorlog gezocht naar effrcrente bunkertypes. TIJdens het laatste
oorlogsJaar werd geiJVerd voor de bouw van zogenaamde Emheitsunterstande brJ het 4.
Armee. Ook rn de verderaf gelegen stellrngen zoals de Hollandstellung werd met
bepaalde types gewerkt." De archrtecturale waarde focust met andere woorden speerfrek
op de typologrsche kenmerken van de bunker.
De technrsche waarde, beschreven rn 4.1.3. van de cntenanota, focust op de
ontwrkkelrng van de technreken biJ de betonbouw en plaatst de bunkerbouw rn een
rurmer hrstonsch kader. Zoals beschreven biJ de technrsche waarde rn het mrnrsteneel
beslurt geturgt redere bunker "met ZIJn bouwtechnrsche kenmerken van zowel
bovengrondse als ondergrondse aard, van het belang en de evolutre van de betonbouw
rn de stellrngenoorlog, 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 allerlel typologreen en toegepaste technreken rn de betonbouw,
evolueerde men gelerdeliJk naar zo sterk en effrcrent mogeliJk urtgedokterde
standaardontwerpen, dre rn sommrge gevallen voor meerdere doelen konden gebrurkt
worden. TIJdens het rnterbellum en de Tweede Wereldoorlog zou drt Ierden tot de
massale urtbouw van heuse bunkerstellrngen, met bunkers dre tot rn het klernste detarl
waren gestandaardrseerd."
"De commissie stelt vast dat aan de bunker [ ]"
Bespreking:
In het advres van de VCOE wordt vervolgens rngegaan op de erfgoedwaarden van enkele
specrfreke bunkers. Deze opmerkrngen worden behandeld rn het verslag horend brJ de
desbetreffende beschermrngsdossrers. Voor onderhavrg beschermrngsdossrer ZIJn er
geen opmerkrngen van toepassrng.

"5. Arttkel 3 van de mintstenele besfutten somt de beheersdoelste!lmgen op. De commisste
merkt op dat de beheersdoelste!lmgen genenek werden opgesteld. De commisste stelt ztch
bijgevolg vragen bij de haalbaarhetd en effecttvtteit van enkele van deze geneneke
beheersdoe/ste!lmgen. Aangezien het gaat om eerder atyptsche gebouwen in specifteke
(rutmte/ijke) contexten, is het wenseltjk de beheersdoelstellmgen m een aantal gevallen te
formuleren op maat van de specifteke bunker. Zo ts het afremmen van natuurlijke
(aftakelmgs)processen van de constructtes vaak niet evtdent of zelfs niet wense/tjk. Voor een
aantal bunkers ts het misschten net omwtlle van hun specifteke landschappelijke context ntet
wenselijk de spontane opslag van bomen en strutken te verwuderen of in te grijpen op de
waterhutshouding (bv. wegens watergevoeltg gebted)."
Bespreking:
De beheersdoelstellrngen werden rnderdaad rn de mate van het mogeliJke genenek
opgesteld, maar daar waar nodrg toch op maat van de bunker. De volledrge
bouwfysrsche toestand van alle bunkers rs echter nret steeds durdelrJk, omdat nret alle
bunkers toegankeliJk waren of volledrg bezrchtrgd konden worden, biJVOorbeeld omwrlle
van een te hoge waterstand rn of rond de bunker of omwrlle van begroeiing op de
bunker.
De bedoelrng van een beschermrng als monument rs net het maxrmale behoud of
rnstandhoudrng van de constructre. Hrertoe moeten alle oorzaken van verdere aftakelrng
rn de mate van het mogeliJke vermeden worden, zoals de spontane opslag van bomen
en strurken of een problematrsche waterhurshoudrng.
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"De commissie vraagt de beheersdoelstellmgen zo helder mogelijk te formuleren.
SpeCifiek suggereert de comm1ss1e beheersdoelstellmgen 3° als volgt aan te passen: "De
erfgoedwaarden van de bunker en de leesbaarhetd ervan èOudcn dcsge~<aHend b'Ctsterkt kunnen
worden versterkt door het verwijderen van de matenalen, schroot, bouwafval of rommel op, tegen
en m de betonnen post. eek De spontane opslag van bomen en strwken :zet1 dient omz1cht1g
verwiJderd kunnen te worden md1en d1t m overeenstemming IS met de speCifieke landschappelizke
context.''

Bespreking:
De desbetreffende beheersdoelstelllng, waarvan de nummenng kan WIJZigen van doss1er
tot doss1er, wordt als volgt geformuleerd:
"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 m de betonnen post. Ook de spontane opslag van bomen en struiken
zou omz1cht1g verWIJderd kunnen worden. Aarde en grasbegroenng, tiJdens de oorlog
aangelegd op het dak van de bunker, of mosbegroeiing op de muren, vallen h1er n1et
onder."
Zoals hoger gesteld, konden n1et alle bunkers volledig bez1cht1gd worden. Vandaar dat
deze beheersdoelstellmg voowcht1g werd opgesteld met "zouden desgevallend".
Bovendien kan wat nu nog met 1s, wel nog komen. Een spontane opslag van stru1ken en
bomen kan ook na de beschermmg nog plaatsvmden. Vandaar de voorz1cht1ge
formulenng.
Zoals hoger gesteld IS de bedoelmg van een beschermmg als monument het· max1male
behoud of mstandhoudmg van de erfgoedwaarden. H1ertoe moeten alle oorzaken van
verdere aftakelmg m de mate van het mogeliJke vermeden worden, zoals de spontane
opslag van bomen en struiken.
"De comm1ss1e vraagt doelstellmg 4° te verdwdei1Jken: "Het droog houden van de bunker
door gepaste maatregelen tegen waterinsiJpeling met name het afdekken van eventuele openingen
m het dak zonder de luchtCirculatie te WIJZigen, bevordert de mstandhouding van de
erfgoedkenmerken en erfgoedelementen 11• Het IS onduideliJk hoe deze doelstellmg gereallseerd kan
worden. Afslwtmg heeft onvermiJdeliJk een invloed op de luchtcirculatie. 11

Bespreking:
D1t IS een beheerskwest1e. Er ZIJn verschillende mogeliJkheden om een bunker af te
dekken tegen watennslJpellng, zonder de bunker volledig af te slu1ten en de
luchtcirculatie. te bemvloeden. Een oplossmg IS afhankeliJk van bunker tot bunker.
Beheersconsulenten kunnen m samenspraak per bunker een goede oplossmg
voorstellen.
"De comm1ssie vraagt tevens de beheersdoelstellmg 5° mzake grondwater als volgt te
WIJZigen: "Het 1s aan te bevelen om maatregelen te nemen om grondwater m de bunkerpermanent
te vermiJden. 11 Permanent mgn]pen kan gevolgen hebben op de waterhwshoudmg m de gehele
omgeving. De doelstellmg kan gedifferentieerd worden m functie van de s1tuat1e. 11

Bespreking:
De desbetreffende beheersdoelstellmg, waarvan de nummenng kan WIJZigen van doss1er
tot dossier, werd als volgt geformuleerd:
"In voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater m de
bunker permanent te vermiJden."
Een mgnJpen op de waterhu1shoudmg van een bunker kan mderdaad mvloed hebben op
de waterhu1shoudmg m de omgevmg. Deze beheersdoelstelling zal als volgt aangepast
worden:
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"In voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater m de
bunker permanent te vermuden, m overeenstemmmg met de spec1f1eke landschappeliJke
context".
"Artikel 3 van de mmisteriele beslwten formuleert tenslotte twee doelstellmgen d1e mgaan op
conserverende maatregelen voor blootliggend IJZer en houten onderdelen. Deze twee punten
worden algemeen overgenomen in alle mm1steriele besluiten, of ze al dan met van toepassing
ziJn is vaak onduidelijk.
11

Bespreking:
Meestal ZIJn de bunkers opgetrokken m gewapend beton, dat gegoten werd m een
houten bek1stmg. Deze houten bek1stmg bleef soms (ten dele) aanwezig. Ook m
openmgen, zoals schietgaten en verluchtmgsgaten, of tegen de plafonds werd vaak hout
gebruikt. Bunkers opgetrokken met betonstenen, bevatten doorgaans eveneens
wapemngsi]Zers. In bunkers ZIJn vaak ook andere IJzeren elementen terug te vmden,
zoals haken, IJZeren deurelementen, enzovoort.
Zoals hoger gesteld, IS het vaak met ev1dent om een bunker volledig te bez1cht1gen en
biJvoorbeeld blootliggend IJzer of alle houten onderdelen te detecteren. Vandaar dat
be1de beheersdoelstellmgen biJ alle bunkers als volgt geformuleerd ZIJn (de nummenng
van beheersdoelstelling IS verschillend per doss1er):
"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 mstandhoud1ng van
de houten erfgoedelementen."
"Voor de bunker[... ]"
Bespreking:
In het adv1es van de VCOE wordt vervolgens mgegaan op een beheersdoelstelling van
een spec1f1eke bunker. Deze opmerkmg wordt behandeld m het verslag horend biJ het
spec1f1eke bescherm1ngsdoss1er.

"6. De comm1ss1e gaat akkoord met art1kel 4 van de mm1stenéle beslwten dat de voorschnften
formuleert voor de mstandhouding en het onderhoud van de te beschermen bunkers.
7. Artikel 5 somt de toelatmgspflcht1ge handelmgen op. De commissie wenst de volgende
opmerkmgen te geven. De set aan toelatmgsplichten IS m de 28 beschermmgsbesluiten
grotendeels dezelfde. Slechts de toelatmgspflcht inzake het aanbrengen, vervangen of wijzigen
van opschriften, pubi!CJteitsinnchtmgen of wthangborden komt slechts m 14 van de 28 doss1ers
voor. De commissie vraagt deze toelatmgspflcht m alle mimsteriele beslwten op te nemen.
11

Bespreking:
De desbetreffende toelatmgspl1cht1ge handelmg wordt als volgt geformuleerd:
"het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlc1te1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubllc1telt en met u1tzondenng van
pubiiC1te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te huur 1s,
op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte n1et meer bedraagt dan 4 m 2 ".
Deze toelatmgspl1cht 1s enkel opgenomen md1en de desbetreffende bunker goed Zichtbaar
1s vanaf het openbaar dome1n. Voor bunkers d1e ver van het openbaar domem liggen, werd
deze toelatmgspllcht met opgenomen om de desbetreffende toelatmgspllchten met
nodeloos te verzwaren. BIJ enkele bunkers zal deze toelatmgsplicht1ge handeling na een
heroverwegmg toch nog toegevoegd worden.

Conclusie: Het Uitgebrachte adv1es van de VCOE heeft mvloed op het beschermmgsbeslu1t.
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1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het het beschermmgsbeslu1t.
Het mm1steneel beslult werd als volgt aangepast:
Art. 3. 5° "In voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater m de
bunker permanent te vermiJden."
werd geWIJZigd m:
Art. 3. 5° "In voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater m de
bunker permanent te vermiJden, m overeenstemmmg met de speCifieke landschappeliJke
context."

2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
Openbaar onderzoek en hoorrecht
Stad Menen organiseerde het openbaar onderzoek van 1 februan 2017 tot en met 2 maart
2017. Op 23 februan 2017 vond een overlegvergadenng plaats op het stadhuls van Menen,
met zakeliJkrechthouders van de twee voorlopig beschermde bunkers op grondgebled Menen,
de schepen van RuimteliJke Ordenmg, de stedenbouwkundige ambtenaar en een
erfgoedonderzoeker van het agentschap Onroerend Erfgoed. Het proces-verbaal dat de
gemeente opstelde over het openbaar onderzoek en de bezwaren, evenals het verslag van het
overleg maken mtegraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
TIJdens het openbaar onderzoek werd één schnfteiiJk bezwaarschnft mged1end met betrekkmg
tot de voorgenomen beschermmg van de Du1tse bunker 'Limber Farm' u1t de Eerste
Wereldoorlog m Menen, namens dne zakei!Jkrechthouders.
Het bezwaarschnft lwdt als volgt:
"W1j kunnen het met vmden dat ;ui!Je overgaan tot een voorlopige bescherming zonder
voorafgaand de e1genaars hteromtrent voldoende te mformeren. In 2013 zijn jullie langs
gekomen om mformatte tn te winnen en foto's te nemen, zonder ons voldoende m te !Jchten
met welk doel ;ullte dit deden. Nochtans bent u wetteluk verpitcht bt] het voorafgaand
onderzoek ter plaatse, de zaak in samenspraak met de zakeliJk rechthouders (eigenaars) te
bespreken.
BI) deze kunnen we dan ook met akkoord gaan dat ;ui/te zonder ons medeweten overgaan tot
een voorloptge bescherming. Het tukt ons maar evident dat er eerst een schrifteltjk akkoord
moet zijn van betde partijen over wat de spectfteke gevolgen htervan ZIJn. Het kan gewoonweg
met dat ;ui/te alleen besltssen wat kan en niet kan over ons e1gendomsgoed. De eigenaars
moeten hterover mee kunnen beslissen."
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Bespreking
De bunker werd door erfgoedonderzoekers van het Agentschap Onroerend Erfgoed
bezocht op 27 maart 2013, 1n het kader van het proJect 'Bunkers 1n het Du1tse
hinterland'. TIJdens d1t project werd 1n eerste mstant1e getracht om alle bunkers 1n kaart
te brengen, d1e nog bewaard ZIJn 1n het Du1tse hinterland. Deze bunkers werden
opgenomen 1n de Inventans van het Onroerend Erfgoed. Op bas1s van deze
mventansat1e en op bas1s van biJkomend h1stonsch onderzoek werden vervolgens de
meest waardevolle bunkers geselecteerd, om ter bescherming voor te stellen. Deze
werkWIJZe, eveneens dUideliJk gemaakt 1n de biJhorende cntenanota, werd tiJdens het
plaatsbezoek op 27 maart 2013 mondelmg duideliJk gemaakt. Op 25 maart 2016 werd
bovendien, 1n het kader van het plan MER met betrekking tot een regJonaal
bedn]venterrem op grondgebled Menen-Werv1k, een bnef gestuurd naar de bewoners
op adres Moorselestraat 165, om te mformeren dat er onderzoek werd gedaan naar de
erfgoedwaarde van de Du1tse mun1t1ebunker biJ de hoeve op adres Moorselestraat 165,
en dat, afhankeliJk van de resultaten van d1t onderzoek, de desbetreffende bunker ter
bescherming voorgedragen zou worden.
De eigenaars waren aldus op voorhand gemformeerd dat de bunker het onderwerp
vormde van een onderzoek naar de erfgoedwaarden van de bunker en dat een
beschermmgsprocedure zou kunnen volgen.
Dat het agentschap Onroerend Erfgoed wetteliJk verplicht 1s de zaak 1n samenspraak
met de zakeliJkrechthouders (eigenaars) te bespreken, wordt door de bezwaannd1eners
aan de hand van de wetgevmg met aangetoond en strookt met met de wetteliJk
vastgelegde procedure.
De bezwaannd1eners gaan er vanu1t dat een beschermmg door be1de partiJen besproken
en goedgekeurd moet worden. Art. 6.1.1. van het Onroerenderfgoeddecreet stelt: "De
Vlaamse Regenng kan een archeologische s1te, monument, cultuurhJstonsch landschap,
stadsgezicht of dorpsgezicht, desgevallend met mbegnp van een overgangszone,
beschermen." Op d1e man1er kan waardevol onroerend erfgoed worden bewaard voor
toekomstige generat1es. De Vlaamse overheld geeft v1a een bescherming aan wat van
algemeen belang 1s.
De zakeliJkrechthouders worden, na de besiJssmg van de Vlaamse regenng om over te
gaan tot een voorlopige bescherming, v1a een beve1llgde zendmg op de hoogte gebracht
van de voorlopige beschermmg, zoals gesteld 1n art1kel 6.1.6. van het
Onroerenderfgoeddecreet.
TIJdens
het
openbaar
onderzoek
kunnen
zakelukrechthouders, zoals e1genaars, hun opmerkmgen en bezwaren ten aanz1en van
de bescherming kenbaar maken.
"Het ts vanzelfsprekend dat het btjhorend landbouwbedriJf geen htnder mag hebben tn ztjn
werkzaamheden."
Bespreking
Zoals aangegeven 1n het beschermmgsdoss1er IS een deel van de bunker aan de
oosteliJke ZIJde tiJdens de voorbiJe Jaren weggenomen om de doortocht van grote
landbouwvoertuigen vanaf de Moorselestraat mogeliJk te maken. De bunker wordt 1n
hu1d1ge toestand beschermd, wat betekent dat er met verwacht wordt dat d1t
weggenomen deel opmeuw wordt hersteld. Rondom rond de bunker 1s voldoende ru1mte,
om de expl01tat1e van het landbouwbednJf ook 1n de toekomst te bestendigen.
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"Er werden reeds aanplantingen gedaan die niet zomaar opmeuw verwijderd kunnen worden."
Bespreking
De bunker wordt 1n ZIJn hu1d1ge toestand beschermd, met aanplantingen aan de
oosteliJke ZIJde van de bunker. Deze hu1d1ge toestand mag bestendigd bliJVen. Zolang
deze aanplantmgen, biJvoorbeeld v1a de wortels, geen schade toebrengen aan de
bunker, hoeven deze n1et verWIJderd te worden.
"De bunker bevmdt zich trouwens op ons privé-eigendom en Is dus met openbaar toegankelijk."
Bespreking
De bunker IS mderdaad pr1vaat e1gendom en dus n1et openbaar toegankeliJk. Het 1s met
omdat de bunker als monument beschermd wordt, dat deze opengesteld hoeft te
worden. Onroerend Erfgoed kan geen verpl1chtmg tot ontsluiting of toegankeliJkheld
opleggen aan e1genaars van beschermde monumenten. Ook biJ biJVoorbeeld als
monument beschermde wonmgen of kastelen gebeurt d1t met. Er ZIJn trouwens diverse
vormen van ontsluiting en toegankeliJkheld mogeliJk, gaande van een mformat1ebord
aan de straatzude tot een eenmal1ge openstelling ter gelegenheld van een spec1f1ek
evenement (biJVOorbeeld Open Monumentendag, een bunkerwandeling) tot een
onbeperkte publieke ontslwtmg van de gehele s1te. Maar, zoals hoger gesteld, 1s het
aan de e1genaars om hierover te beslissen.
"Het Jukt ons dan ook logisch dat we in deze zaak rechtszekerheid wil/en. We rekenen op uw
welwillende medewerking."
Bespreking
Het m1n1ster~eel beslult tot bescherming als monument van de bunker 'L1mber Farm'
b1edt rechtszekerheld voor de zakeiiJkrechthouders. In d1t beschermmgsbeslwt wordt
zoveel mogeliJk relevante mformat1e opgenomen, waaronder beschriJVende 1nformat1e,
met mbegr1p van een beschriJVIng van de erfgoedelementen, erfgoedkenmerken en
erfgoedwaarden, een toekomstVISie met beheersdoelstellmgen, biJzondere voorschriften
voor de mstandhoudmg en het onderhoud en toelatmgspllchten.
3. Conclusie
De Uitgebrachte adv1ezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en
voorafgaand aan de definitieve bescherming hebben geen mvloed op het mhoudeliJk
doss1er of het beschermmgsbeslwt. Het mhoudeli]k doss1er noch het beschermmgsbeslu1t
werden aangepast.
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