~\''.\ Vlaa~se

·~~ \ Regenng

Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
de Duitse regimentscommandopost uit de Eerste Wereldoorlog in
Middelkerke {Wilskerke)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artrkel 6.1.1;
Gelet op het beslurt van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artrkel 6, 1 °;
Gelet op het mmrsteneel beslult van 20 december 2016 tot voorlopige beschermmg als
monument van de Durtse regrmentscommandopost Uit de Eerste Wereldoorlog m
Middelkerke (Wrlskerke);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden rs van 30 Januan 2017 tot en met 28
februan 2017 en waarvan de behandeling van de bezwaren rs opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Du1tse reg1mentscommandopost Uit de
Eerste Wereldoorlog aantoont;
Overwegende dat de Durtse reg1mentscommandopost urt de Eerste Wereldoorlog als
monument hrstonsche waarde bezrt dre als volgt wordt gemotrveerd:
De bunker werd rn 1917 opgetrokken als commandopost voor een regiment. De constructie
werd tiJdens de Tweede Wereldoorlog hersteld, wat aangepast en hergebrurkt. De bunker
heeft dus een belangriJke h1stonsche waarde. De gleuven aan ZUidwesteliJke ZIJde dienden
hoogstwaarschiJnliJk als observatregleuven. Aangezren gleuven aan frontZIJde een betonnen
constructie aanzrenli]k kwetsbaar maakten, was het belangnJk om de constructie goed te
camoufleren. Vandaar dat er tiJdens de Eerste Wereldoorlog op deze rndrukwekkende
bunker een camouflagedak werd aangebracht, rn de stiJl van de andere zadeldaken op de
nabunge hoevegebouwen. Hrermee poogde men de constructre aan de aandacht van de
VIJand te laten ontsnappen. De hrstonsche contextwaarde rs dus hoog;
Overwegende dat de Durtse reg1mentscommandopost urt de Eerste Wereldoorlog als
monument archrtecturale waarde bezrt d1e als volgt wordt gemotrveerd:
Het betreft een rndrukwekkende betonnen constructie urt de Eerste Wereldoorlog, dre
omwrlle van vernrelingen tiJdens de Tweede Wereldoorlog met baksteen werd hersteld. Op
de betonnen bunker werd een ronde betonnen post opgetrokken, dre bereikbaar was vra
klimijzers aan de achterZIJde. Tegen de dakrand z1tten IJZers voor de verankenng van het
camouflagedak. Andere bewaarde authentreke elementen ziJn de betonnen lurken, de
IJZeren elementen biJ andere deuren en vensteropenmgen, het IJzeren stel rn de betonnen
observatiepost en de klimiJZers. De mnchtrng van de bunker, met de houten latJes tegen
het plafond en rond de muuropenrngen en de fiJn afgewerkte laag op de binnenmuren,
verWIJSt naar het gebruik van de bunker tijdens de Tweede Wereldoorlog;
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Overwegende dat de Duitse regrmentscommandopost urt de Eerste Wereldoorlog als
monument technrsche waarde bezrt dre als volgt wordt gemotrveerd:
Als betonnen constructre, dre speerfrek voor mrlltarre doelernden werd opgetrokken. Deze
betonnen constructie met ZIJn bouwtechnrsche kenmerken van zowel bovengrondse als
ondergrondse aard, geturgt van het belang en de evolutre van de betonbouw rn de
stelllngenoorlog, dre de Eerste Wereldoorlog geworden was. Noort eerder werden zo
massaal betonnen verdedrgrngsconstructres opgetrokken als trJdens de Eerste Wereldoorlog.
Daar waar er rn de eerste oorlogsJaren werd germprovrseerd en geexpenmenteerd met
allerler 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. TrJdens het rnterbellum en de
Tweede Wereldoorlog zou drt Ierden tot de massale urtbouw van heuse bunkerstelllngen,
met bunkers dre tot rn het klernste detail waren gestandaardrseerd;
Overwegende dat de Durtse regrmentscommandopost uit de Eerste Wereldoorlog als
monument culturele waarde bezrt dre als volgt wordt gemotrveerd:
Als materrele geturge van de Grooten Oorlog, dre Vlaanderen Jarenlang rn ZIJn greep had en
het leven van ontelbaar veel mensen rngnJpend tekende of volledrg verwoestte. De Eerste
Wereldoorlog was een rnternatronale gebeurtenrs brJ urtstek, met West-Vlaanderen als één
van de stn]dtonelen waar honderddurzenden mannen urt de hele wereld vochten. De
hennnenng aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappeliJk en
Internatronaal draagvlak,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassrng van artrkel 6.1.1 tot en met artrkel 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 defrnrtref beschermd als
monument:
Durtse regimentscommandopost urt de Eerste Wereldoorlog, Flenskotstraat 15 rn
Mrddelkerke (Wrlskerke), bekend ten kadaster Mrddelkerke, 4de afdeling, sectre A,
perceelnummers 266M2 (deel) en 175K (deel).

De defrnrtref beschermde onroerende goederen ZIJn aangedurd op het plan dat als biJlage biJ
drt beslurt wordt gevoegd.
De fotoregrstratre van de fysreke toestand van de defrnrtref beschermde goederen wordt als
biJlage brJ drt besluit gevoegd.
Art.
1°
2°
3°
4°

2. §1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
hrstonsche waarde;
archrtecturale waarde;
technische waarde;
culturele waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Mrn of meer rechthoekige betonnen mrlltarre constructre van grosso modo 23 op 12 m, met
een rets smaller noordoosteliJk gedeelte. Het beton rs gegoten tegen een houten bekrstrng.
Aan de noordoosteliJke ZIJde zrt ook baksteenmetselwerk.
Het dak rs minrmum 2 m drk en bevat IJzers aan de dakrand, voor de bevestrgrng van
camouflage (vals dak). Op het dak zrtten sporen van zwarte teer.
Op het geliJkvloerse nrveau, rn de zurdoosteiiJke hoek (onder de betonnen koepel) zrtten
dne openrngen, dre naar burten toe verbreden, net zoals rn de betonnen koepel zelf. In de
noordwesteliJke hoek zrt nog een biJkomende gleuf.
Een gang rn de lengte van de bunker verdeelt de bunker rn twee delen. Aan de urternden
van de gang zrt telkens een zrgzag lopende toegang, dre aan de burtenzrJde biJkomend
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beschermd worden door het rets breder westelijke deel van de bunker. Ter hoogte van deze
toegangen zrtten IJzers voor de bevestrgrng van een deur.
Het oosteliJke deel bestaat urt dne rurmtes. Aan de ZIJkanten zrtten telkens twee grote
openrngen, die naar burten toe verbreden. BIJ de openrngen aan de noordwesteliJke ZIJde
zun betonnen luiken bewaard gebleven, bevestrgd aan rjzers.
Tegen het plafond van de verschrilende rurmtes ZIJn houten JatJes aangebracht. Venster- en
deuropenrngen zrjn eveneens met houtwerk afgewerkt. Op de brnnenmuren rs een fiJne
afwerkrngslaag aangebracht.
De betonnen koepel op het dak van de bunker kan bererkt worden vra klimiJZers aan de
noordoosteliJke ZIJde. Deze koepel bevat een toegang aan oostelijke ZIJde en dne gleuven
aan westeliJke ZIJde. Het dak van deze koepel verhoogt naar het oosten toe en bevat een
ronde openrng ter hoogte van de gleuven. Aan de brnnenzr]de rs het plafond van deze
koepel verstevrgd met IJZeren profrelen. Onder de gleuven rs een gebogen IJZeren stel rn de
muur rngewerkt. Op het dak stonden oorspronkelijk twee schouwtJes, waarvan er één ter
plaatse rs gebleven.
Het rs ergen aan bunkers dat er rn de ondergrond rn en rond de bunker constructieve
elementen of mrlltarre Infrastructuur zrtten dre rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelrng.
De bakstenen restanten aan de noordoosteliJke ZIJde dateren urt de Tweede Wereldoorlog.
Op deze bakstenen was een cementlaag aangebracht.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
1°
de beschermrng beoogt het behoud van de betonnen commandopost;
2°
de algemene doelstellrng van de beschermrng rs meer bepaald het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen dre de basrs vormen voor de erfgoedwaarden, met
name de betonnen mrlrtarre post met haar oorspronkeliJke rndellng en afwerkrng, met
rnbegnp van de IJZers, laag teer en schouwtJes op het dak, de IJZeren klimiJzers aan
noordoosteliJke ZIJde, het IJZeren stel rn de betonnen post op het dak, het bakstenen
metselherstelwerk urt de Tweede Wereldoorlog, de IJzers biJ de deuropenrngen, de
IJZers en betonnen lurken biJ de vensteropenrngen aan de ZIJkanten, het houtwerk en
fiJne afwerkrngslaag tegen plafond en muren rn de bunker, de openrngen en nrssen rn
de muren en daken. Er drenteveneens gestreefd te worden naar het behoud m srtu
van ondergrondse constructreve elementen en aanslurtende mrlltarre rnfrastructuur,
zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabeling;
3°
de erfgoedwaarden van de bunker en de leesbaarheld ervan zouden 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 strurken zou
omzrchtrg verWIJderd kunnen worden. Aarde en grasbegroeung, tiJdens de oorlog
aangelegd op het dak van de bunker, of mosbegroeung op de muren, vallen hrer nret
onder;
4°
het droog houden van de bunker door gepaste maatregelen tegen watennsrJpellng
met name het afdekken van eventuele openrngen rn het dak zonder de luchtcrrculatre
te WÎJzrgen, bevordert de rnstandhoudrng van de erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen;
5°
het opnreuw aanbrengen van de afwerkrng bestaande urt cementenng aan het
bakstenen herstelwerk aan de oosteliJke zrjde van de betonnen constructre kan de
oorspronkeliJke afwerkrng en het oorspronkeliJk urtzrcht van de bunker herstellen.
Indren noodzakeliJk voor de goede hechtrng van de cementenng drent hrertoe eerst de
ondergrond hersteld te worden;
6°
rn voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater rn de
bunker permanent te vermiJden, rn overeenstemmrng met de specrfreke
landschappeliJke context;
7°
conserverende maatregelen (roestwerende behandeling) voor blootliggende IJZeren
onderdelen bevorderen de rnstandhoudrng van de IJZeren erfgoedelementen op zrch en
het omliggende beton, dat beschadrgd zou kunnen worden door urtzettende corrosre;
8°
conserverende maatregelen voor houten onderdelen bevorderen de rnstandhoudrng
van de houten erfgoedelementen.
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Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn
verplicht de mstandhoudmg 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, bl1ksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve1l1gmgsmaatregelen te nemen 1n 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;
3°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van
constructies:
a)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekkmg;
b)
het verwuderen 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 bUJtenschnJnwerken,
deuren, ramen, lu1ken, poorten, mclus1ef de al dan n1et f1gurat1eve beglazmg,
beslag, hang- en slUitwerk;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJzer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegingen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publ1c1te1tsmnchtmgen
of Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubliC1te1t en met
u1tzondenng van publiC1te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het
goed te koop of te huur IS, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte
n1et meer bedraagt dan 4 m 2 ;
5°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a)
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoomenmgen
en le1dmgen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afsluitingen, met u1tzondenng 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 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 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
e)
graafwerken m funct1e van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructies;
f)
het aanplanten, vellen, ro01en en ontstronken van bomen.
Voor
1°
2°
3°

het mteneur:
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
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4°

5°
6°

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,

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

Geert BOURGEOIS
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