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'~'2 \ Regenng
Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
de Duitse bunker Ua4 uit de Eerste Wereldoorlog in Oudenburg
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 ]Uh 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 ]Uh 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 Ua4 u1t de Eerste Wereldoorlog 1n Oudenburg;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 27 Januan 2017 tot en met 27
februan 2017 en waarvan de behandelmg van de bezwaren 1s opgenomen in biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de DUitse bunker Ua4 uit de Eerste
Wereldoorlog aantoont;
Overwegende dat de DUitse bunker Ua4 u1t de Eerste Wereldoorlog als monument
h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De bunker Ua4 heeft net als dne geliJkaardige bunkers Ua2, Ua3 en Ub1 een belangn]ke
h1stonsche waarde, als onderdeel van de Flandern IJ Stellung, een Du1tse stelling d1e vanaf
de wmter van 1917-1918 werd opgetrokken. Behalve deze bunkers 1n Oudenburg ziJn er
nauwelijks nog bunkers gekend van deze Flandern IJ Stellung.
Vooral de ensemblewaarde IS bijzonder hoog. Het betreft nameliJk één van v1er DUitse
bunkers van het type Emheitsunterstand d1e 1n Oudenburg bewaard ZIJn. Een dergelijke
concentratie aan bunkers van hetzelfde type in één gemeente IS zeldzaam.
De bunker Ua4 werd opgetrokken 1n de eerste verded1gmgsh]n van de Flandern IJ Stellung.
Het betreft meer bepaald de meest zuidoosteliJke van dne op één h]n gelegen bunkers d1e
vandaag nog kunnen waargenomen worden als onderdeel van de eerste verded1gmgsh]n
van de Flandern 11 Stellung. De historische contextwaarde IS dus hoog. Een andere
bewaarde bunker, d1e bedoeld was als commandopost, lag 1n de tweede verded1gmgsh]n
van deze Flandern IJ Stellung. Ondanks het feit dat de Flandern 11 Stellung noo1t is voltoo1d,
tonen de bewaarde Emheitsunterstande hoe een stelling volgens Du1tse strategische
1nz1chten van 1917-1918 d1ende opgebouwd te worden. Een stelling bestond met name u1t
twee verded1gmgsh]nen met bunkers, waarbiJ de commandoposten gesitueerd werden 1n de
tweede ll]n;
Overwegende dat de Du1tse bunker Ua4 u1t de Eerste Wereldoorlog als monument
architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De bunker heeft een belangn]ke architecturale waarde, omdat het een constructie betreft
van het type Emhe1tsunterstand, een standaardtype bunker dat vanaf het naJaar van 1917
veelvuldig werd opgetrokken 1n de meer achterwaarts gelegen stellmgen. De bunker IS
representatief voor geliJkaardige EinheJtsunterstande. Opvallend 1s de afwerkmg van het
mangat 1n het dak, 1n een verdiept vlak, met biJkomend betonnen randJe. Authentieke
elementen zoals de klimiJZers 1n het mangat ZIJn bewaard;
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Overwegende dat de Du1tse bunker Ua4 Uit de Eerste Wereldoorlog als monument
technische waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als betonnen constructie, d1e speelflek 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
stelllngenoorlog, d1e de Eerste Wereldoorlog geworden was. Noo1t eerder werden zo
massaal betonnen verdedlgmgsconstruct1es opgetrokken als tiJdens de Eerste Wereldoorlog.
Daar waar er m de eerste oorlogsJaren werd ge1mprov1seerd en geexpenmenteerd met
allerlel typologleen en toegepaste technieken in de betonbouw, evolueerde men geleldeliJk
naar zo sterk en eff1e1ent mogeliJk Uitgedokterde standaardontwerpen, d1e in somm1ge
gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt worden. TIJdens het mterbellum en de
Tweede Wereldoorlog zou d1t lelden tot de massale Uitbouw van heuse bunkerstelllngen,
met bunkers d1e tot m het klemste deta1l waren gestandaardiseerd;
Overwegende dat de Du1tse bunker Ua4 Uit de Eerste Wereldoorlog als monument culturele
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als matenele getu1ge van de Grooten Oorlog, die Vlaanderen Jarenlang m ZIJn greep had en
het leven van ontelbaar veel mensen mgnjpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste
Wereldoorlog was een mternationale gebeurtenis biJ Uitstek, met West-Vlaanderen als één
van de stn]dtonelen waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De
hennnenng aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappeliJk en
1nternat1onaal 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 Ua4 Uit de Eerste Wereldoorlog, Papperstraat zonder nummer m Oudenburg,
bekend ten kadaster Oudenburg, 4de afdelmg, sect1e A, 629 (deel).
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangedUld op het plan dat als biJlage biJ
d1t besluit wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef 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:
Nagenoeg volledig bovengrondse betonnen millta1re constructie, opgetrokken u1t beton, dat
gegoten IS tegen een houten bekistmg. Het betreft een constructie met een rechthoekige
plattegrond, op het u1tspnngend gedeelte m de noordeluke hoek na (observatiepost). Het
dak met een d1kte van meer dan 120 cm, helt lichtJeS af naar zuidwesteliJke ZIJde.
Aan noordoosteliJke ZIJde vormt een Uitspringend deel van de bUltenmuur tussen de twee
toegangen een nchel met betonnen trap. Vanaf deze nchel kon een m1tra1lleur bed1end
worden, waarbiJ het dak als borstwenng fungeerde. Boven deze nchel zitten twee kleme
Vlerkante openmgen (rookafvoer).
Aan noordoosteliJke ZIJde z1t een derde, lage toegang tot het observatiegedeelte van de
bunker, bestaande u1t een v1erkant mangat met kllmuzers. Het mangat mondt m het dak Uit
m een dieperliggend vlak, met een biJkomend betonnen randJe aan zuidoosteliJke en
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zurdwesteiiJke ZIJde. In het dak ZIJn twee openrngen te zren, één per brnnenruimte
(ventrlatre- en penscoopopenrng). De randen van deze openrngen ZIJn met baksteen
afgezet. Tegen de dakrand zrtten gebogen IJzers, voor de bevestrgrng van
camouflagenetten.
De twee toegangen aan noordoosteliJke ZIJde vormen de L-vormrge urternden van een gang,
dre op ZIJn beurt toegang verleent tot twee brnnenrurmtes. Het plafond van de gang is
verstevrgd met stalen balken waartussen houten beplankrng rs aangebracht. Ter hoogte van
de burtentoegangen zrt telkens een opening in de muur tussen gang en brnnenrurmte, dre
naar burten toe verbreedt. Aan de brnnenziJde van de noordoosteliJke burtenmuur rs een nrs
urtgewerkt.
Het is ergen aan bunkers dat er rn de ondergrond rn en rond de bunker constructreve
elementen of mrlltarre rnfrastructuur zitten dre rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelrng.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellrngen:
1°
2°

3°

4°

5°

6°

7°

de bescherming beoogt het behoud van de Durtse bunker;
de algemene doelstellrng van de bescherming rs meer bepaald het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen dre de basrs vormen voor de erfgoedwaarden,
waaronder de Durtse betonnen post met ZIJn oorspronkeliJke rndellng en afwerkrng,
rnclusref de betonnen nchel met trap, het observatiegedeelte met klimiJzers rn het
betonnen randJe rond het mangat, de resterende bakstenen op het dak, de openrngen
en nrssen rn het dak en muren, IJZeren elementen zoals de IJzers tegen de dakrand, de
stalen balken met houten beplankrng tegen het plafond. Er drent eveneens gestreefd
te worden naar het behoud rn srtu van ondergrondse constructreve elementen en
aanslurtende mrlrtarre 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
strurken zou omzrchtrg verWIJderd kunnen worden. Aarde en grasbegroe11ng, tiJdens
de oorlog aangelegd op het dak van de bunker, of mosbegroeiing op de muren, vallen
hrer nret onder;
het droog houden van de bunker door gepaste maatregelen tegen watennsrJpelrng
met name het afdekken van eventuele openrngen rn het dak zonder de luchtcrrculatre
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 vermrJden, rn overeenstemmrng met de specrfreke
landschappeliJke context;
conserverende maatregelen (roestwerende behandeling) voor blootlrggende IJZeren
onderdelen bevorderen de rnstandhoudrng van de iJzeren erfgoedelementen op zrch en
het omlrggende beton, dat beschadrgd zou kunnen worden door urtzettende corrosre;
conserverende maatregelen voor houten onderdelen bevorderen de rnstandhoudrng
van de houten erfgoedelementen.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebrurker van het beschermde monument ZIJn
verplicht de rnstandhoudrng en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hursvader te beheren en de nodrge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blrksemrnslag, drefstal, vandalisme, wrnd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulrer onderhoud urt te oefenen;
4°
onmrddeiiiJk passende consolrdatre- en beverlrgrngsmaatregelen te nemen rn geval van
nood.
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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;
zo 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 reimgen, 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 w1jz1gen van dakbedekking;
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 bUitenschnjnwerken,
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;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publiC1te1tsmnchtmgen
of uithangborden, met uitzondering van verk1ezmgspublie~te1t en met
u1tzondenng van public1te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het
goed te koop of te huur 1s, 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 nutsvoorzienmgen
en leidingen;
b)
het plaatsen of wiJZigen van afslu1tmgen, 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 u1tbre1den van bestaande verhardingen 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)
het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair, met u1tzondenng van n1et-aard- en
met-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld m art1kel 65 van het
KoninkliJk 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 spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
g)
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructies;
h)
het aanplanten, vellen, ro01en en ontstronken van bomen;
1)
het plaggen en het afvoeren van de plaggen.
Voor het mteneur:
1°
het Uitvoeren van destructief materiaaltechnisch onderzoek;
zo het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
3°
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van histonsche matenalen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te re1mgen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, mclus1ef de al dan n1et f1gurat1eve beglazing, lambnsenng,
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
5°
het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een andere
samenstellmg of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde elementen;
6°
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 toelatmg vereist voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
beve11lgmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier
onderhoud.

Brussel,

2 9 SEP. 2017
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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