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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
de Duitse mitrailleurspost Dode Kreek uit de Eerste Wereldoorlog in
Middelkerke {Mannekensvere)
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 Regering, art1kel 6, 1 °;
Gelet op het mm1steneel beslult van 20 december 2016 tot voorlopige beschermmg als
monument van de Du1tse mitrailleurspost Dode Kreek Uit de Eerste Wereldoorlog m
Middelkerke (Mannekensvere);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 30 Januan 2017 tot en met 28
februan 2017 en waarvan de behandelmg 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 m1tra1lleurspost Dode Kreek Uit de
Eerste Wereldoorlog aantoont;
Overwegende dat de Du1tse m1tra1lleurspost Dode Kreek Uit de Eerste Wereldoorlog als
monument h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De Du1tse mitrailleurspost aan de Dode Kreek bez1t een belangn]ke h1stonsche waarde, als
bewaarde mitrailleurspost d1e opgetrokken was in de Du1tse frontliJn. Vooral de
indrukwekkende omvang 1s zeldzaam: er zun geen andere Du1tse mitrailleursposten van
dergeliJke omvang in de eerste verded1gmgsstelllng gekend.
Het optrekken van betonnen constructles m de frontliJn was alleen al omwille van log1st1eke
redenen een biJzonder moeiliJke klus. Vandaar dat er voor de bouw van deze grote
constructie gekozen werd voor betonstenen. De h1stonsche context van de mitrailleurspost
IS dus van groot belang.
De constructie werd eff1c1ent gecamoufleerd tegen luchtobservat1e, want ZIJ IS moelliJk te
herkennen op militaire luchtfoto's;
Overwegende dat de DUitse mitrailleurspost Dode Kreek u1t de Eerste Wereldoorlog als
monument architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Typologisch gez1en betreft het een Unieke betonnen constructie, met mdrukwekkende
afmetmgen. Door ZIJn breedte en de aps1svorm1ge Uitsprong aan frontzijde doet de
constructie denken aan een vestmgwerk met bast1on. Opvallend ZIJn de sch1etopen1ngen
rondom rond de construct1e;
Overwegende dat de Du1tse mitrailleurspost Dode Kreek u1t de Eerste Wereldoorlog als
monument technische waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als betonnen constructie, d1e spec1f1ek voor m1llta1re doelemden 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 m de
stellmgenoorlog, d1e de Eerste Wereldoorlog geworden was. Noo1t eerder werden zo
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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 techmeken m de betonbouw, evolueerde men geleldeliJk
naar zo sterk en eff1c1ent mogeliJk Uitgedokterde standaardontwerpen, d1e m somm1ge
gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt worden. TIJdens het mterbellum en de
Tweede Wereldoorlog zou d1t le1den tot de massale u1tbouw van heuse bunkerstellingen,
met bunkers d1e tot m het klemste detail waren gestandaardiseerd;
Overwegende dat de Dwtse m1tra1lleurspost Dode Kreek wt 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 gebeurtenis biJ Uitstek, met West-Vlaanderen als één
van de stn]dtonelen waar honderdduizenden mannen u1t de hele wereld vochten. De
hennnenng aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappeliJk en
internationaal 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 mitrailleurspost Dode Kreek wt de Eerste Wereldoorlog, Rattevallestraat zonder
nummer m Mlddelkerke (Mannekensvere), bekend ten kadaster M1ddelkerke, Sste afdeling,
sect1e A, perceelnummer 151C (deel).
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangedUld 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.
1°
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:
Het gaat om een bovengrondse betonnen m11ita1re constructie. De constructie IS
opgetrokken m betonstenen, d1e geplaatst ZIJn op een betonnen platform, d1e voor zover
zichtbaar overal ongeveer 80 cm breder 1s dan de constructie zelf. Op het dak IS
grasbegroeiing aanwezig, vermoedeliJk aangebracht ter camouflage. De dakranden ZIJn
schum, met een biJkomende cementlaag afgewerkt en bevatten m 1eder geval aan de
westeliJke frontZIJde IJZers, wellicht voor de bevest1gmg van camouflagenetten. De
bultenmuren vertonen verschillende mslagen, onder meer aan een zu1del1]ke hoek. De
stapel betonstenen tegen de achtermuur (aan oosteliJke ZIJde) IS vermoedeliJk afkomstig
van het muurtJe dat volgens het plan van de ServJee Techmque du Génie tegenover de
centrale deuropenmg was geplaatst.
Het betreft een constructie, met een breedte van ongeveer 20 m en een diepte van
ongeveer 5 m. Centraal aan westeliJke ZIJde spnngt de frontmuur wt m de vorm van een
veelhoekige aps1s. In deze uitsprong z1tten dne gleuven, gencht naar het noordwesten,
westen en zuidwesten. De flanken van de langwerpige bunker ZIJn eveneens hoekig
afgewerkt en bevatten aan elke ZIJde twee gleuven, gencht naar het noordwesten en
westen, respectleveliJk naar het zuidwesten en zu1den. Aan de achterZIJde (oostelijke ZIJde)
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z1tten dne deuropenmgen en vermoedeliJk twee gleuven, waarvan er één waarneembaar IS.
De gleuven aan voorZIJde en de ZIJkanten van de bunker versmallen telkens naar het
midden toe. Enkele van deze openingen bevatten nog restanten van de oorspronkeliJke
houten bekledmg.
Binnenin IS de constructie onderverdeeld m twee brede ru1mtes met daarop haaks de ruimte
van de Uitsprong. De ZIJlingse toegangen verlopen hoek1g. De plafonds bmnen1n ZIJn vlak en
bevatten stalen balken. Her en der zijn n1ssen m de bmnenmuren ingewerkt, voor de opslag
van munitie.
Het IS e1gen aan bunkers dat er m de ondergrond m en rond de bunker constructleve
elementen of mil1ta1re mfrastructuur z1tten d1e rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelmg.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de beschermmg beoogt het behoud van de betonnen m11ita1re post;
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 constructie m betonstenen met ZIJn oorspronkeliJke mdeling, en met
onder meer het betonnen dak met grasbegroeung, de schum afgewerkte dakranden
met biJkomende cementlaag en IJzeren elementen, de verschillende z1chtbare
mslagen, de muuropenmgen met bewaarde houten aankledmg, de oorspronkeliJke
mdelmg en de n1ssen m de bmnenmuren. Er d1ent eveneens gestreefd te worden naar
het behoud m s1tu van ondergrondse constructleve elementen en aansluitende
m11ita1re Infrastructuur, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabeling;
3°
de erfgoedwaarden van de mitrailleurspost en de leesbaarheld ervan zouden
desgevallend versterkt kunnen worden door het verWIJderen van 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
grasbegroeung, tiJdens de oorlog aangelegd op het dak van de bunker, of
mosbegroe1mg op de muren, vallen h1er n1et onder;
4°
het droog houden van de bunker door gepaste maatregelen tegen watennSIJpelmg
met name het afdekken van eventuele openmgen m het dak zonder de luchtcirculatie
te WIJZigen, bevordert de mstandhoud1ng van de erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen;
5°
in voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater m de
bunker permanent te vermiJden, m overeenstemmmg met de specf1eke
landschappeliJke context;
6°
conserverende maatregelen (roestwerende behandeling) voor blootliggende IJZeren
onderdelen bevorderen de Instandhouding 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 mstandhouding
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:
1a
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 handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
2°
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
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3°

4°

5°

Voor
1°
2°
3°

4°

5°
6°

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;
het uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van
constructies:
a)
het verwijderen, vervangen of wijzigen van dakbedekking;
b)
het verwijderen van voeg-en en het hervoegen;
c)
het aanbrengen, verwijdèren, vervangen of wijzigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkingslagen;
d)
het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van buitenschrijnwerken,
deuren, ramen, luiken, poorten, inclusief de al dan niet figuratieve beglazing,
beslag, hang- en sluitwerk;
e)
het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, inclusief nieuwe toevoegingen;
het uitvoeren van de volgende omgevingswerken:
a)
het plaatsen of wijzigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorzieningen
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 bestaande verhardingen met
minimaal 30 m 2 , met uitzondering van verhardingen geplaatst binnen een straal
van 30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
e)
graafwerken in functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructies;
f)
het aanplanten, vellen, rooien en entstronken van bomen;
g)
het plaggen ·en het afvoeren van de plaggen.
het interieur:
het uitvoeren van destructief materiaaltechnisch onderzoek;
het uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van nieuwe structuren;
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;
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;
het bepleisteren van niet-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een andere
samenstelling of textuur, alsook het entpleisteren van bepleisterde elementen;
het beschilderen van engeschilderde 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,

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

Geert BOURGEOIS
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