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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
de Duitse mitrailleurspost Stampkot uit de Eerste Wereldoorlog in
Staden
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 besluit van 20 december 2016 tot voorlopige beschermrng als
monument van de Du1tse m1tra1lleurspost Stampkot wt de Eerste Wereldoorlog m Staden;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 26 ]anuan 2017 tot en met 26
februan 2017 en waarvan de behandeling van de bezwaren IS opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen rn het
beschermrngsdoss1er, de erfgoedwaarde van de DUitse mitrailleurspost Stampkot wt de
Eerste Wereldoorlog aantoont;
Overwegende dat de Du1tse m1tra1lleurspost Stampkot u1t de Eerste Wereldoorlog als
monument h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als ZIJnde een mdrukwekkende m1tra1lleurspost d1e in het naJaar van 1917 was opgetrokken
tegen de westeliJke flank van de Centraal West-Vlaamse heuvelrug ter hoogte van het
gehucht Stampkot. Omw1lle van hun landschappeliJke en dus ook m1l1ta1r-strateg1sche
kwaliteiten werden hoogtes zoals Stampkot al vriJ vroeg gebruikt.
Door de bunker net met op de top van deze heuvelrug te plaatsen, maar tegen de flank,
was het voor de ViJand moellijk om de mitrailleurspost te ontdekken. De bouw van de
bunker werd biJkomend afgeschermd door een camouflageconstruct1e. Vanaf deze bunker
was er een groot bereik rn westeliJke nchtrng mogeliJk. De contextwaarde IS dus hoog.
De bunker IS een belangn]ke getuige van de gevechten d1e h1er geleverd ZIJn tiJdens het
geallieerde Bevrijdmgsoffensief. TIJdens d1t offensief boden de Du1tsers fel verzet tegen de
Belgische aanvallen tussen Stampkot en Terrest. Pas op 30 september 1918 kon de hoogte
biJ Stampkot rngenomen worden;
Overwegende dat de Du1tse mitrailleurspost Stampkot Uit de Eerste Wereldoorlog als
monument architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als ZIJnde een umeke mitrailleurspost d1e oorspronkeliJk geconc1p1eerd was als een DoppeiMG-Unterstande, een dubbele schuilplaats voor m1tra1lleur. Daar waar het aanvankeliJk de
bedoeling was om de m1tra1lleurs te bedlenen van achter de bunker, hebben latere bouwers
beslist om een sch1etopenrng aan de voorziJde van de bunker te creeren. U1tgevaard1gde
nchtll]nen van hogerhand wezen er nochtans op dat schietgleuven aan de voorZIJde van een
bunker de constructie kwetsbaar maakte. Wellicht IS de m1tra1lleurspost no01t helemaal
afgewerkt;

Pagrna 1 van 5

Overwegende dat de Duitse mitrailleurspost Stampkot wt de Eerste Wereldoorlog als
monument technische waarde bez1t die als volgt wordt gemotiveerd:
Als betonnen constructie, d1e spec1f1ek voor m11ita1re doelemden werd opgetrokken. Deze
betonnen constructie met ZIJn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als
ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evol'ut1e van de betonbouw m de
stellingenoorlog, d1e de Eerste Wereldoorlog geworden was. Nooit eerder werden zo
massaal betonnen verded1gmgsconstruct1es opgetrokken als tiJdens de Eerste Wereldoorlog.
Daar waar er m de eerste oorlogsJaren werd ge1mprov1seerd en geexpenmenteerd met
allerlel typologieen 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 wtbouw van heuse bunkerstellmgen,
met bunkers d1e tot m het klemste detail waren gestandaardiseerd.
In de Joop van de bouw werd het concept geWIJZigd: daar waar het aanvankeliJk de
bedoeling was om de m1tra1lleurs te bedlenen van achter de bunker, hebben latere bouwers
beslist om een schietopenmg aan de voorZIJde van de bunker te creeren. D1t toont aan dat
er m het naJaar van 1917 helemaal nog geen sprake was van een doorgedreven
standaardisatie en dat plannen naar e1gen goeddunken konden worden aangepast;
Overwegende dat de Du1tse m1tra1lleurspost Stampkot u1t 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 mgriJpend 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
mternat1onaal draagvlak,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met artikel 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 m1tra1lleurspost Stampkot u1t de Eerste Wereldoorlog, Walstraat zonder nummer m
Staden, bekend ten kadaster Staden, 1ste afdelmg, sect1e E, 668C (deel).
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fys1eke toestand van de defm1t1ef 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:
Vn]staande, halfondergrondse betonnen m11ita1re post met een rechthoekig grondplan
van 915 x 980 cm. De betonnen constructie IS gegoten bmnen een houten bek1stmg,
waarvan restanten bewaard ZIJn en op gebogen gegolfd plaatiJzer, d1e bmnemn bewaard
ZIJn. Het beton 1s onder meer versterkt met ronde wapeniJZers van 10 mm diameter. De
verschillende gietlagen tonen aan dat de constructie m mm1mum VIJf verschillende fasen
IS gegoten.
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Het dak rs 65 cm drk boven de toegangen en bovenaan vrrJ hobbelig, met mdrukken van
schoenen. Behalve de twee ventilatreschachten (zre verder) steekt er nog een openrng
boven een muur.
Twee toegangen, aan noordeliJke en zurdelr]ke ZiJde, vormen de urternden van een gang,
dre op zun beurt toegang verschaft tot de twee brnnenruimtes. In de gang zrtten dne
nrssen. De brnnenrurmtes, met een plafond uit gebogen golfplaten, meten ongeveer 300
x 400 cm, met een maxrmale hoogte van 180 cm. In elke rurmte steekt een schurn
omhoog lopende schacht met betonnen burzen, dre rn het beton werden gegoten.
Aan westeliJke ZIJde werden berde ruimtes met elkaar verbonden, door een openrng rn de
golfplaten en een Ultspanng rn de tussenmuur en het plafond. H1er zrt een grote
schretopenrng, dre van brnnen 35 cm hoog en 120 cm breed rs, en naar burten toe
verbreedt tot 400 cm. Aan de brnnenzr]de bevrndt z1ch onder het schietgat een platform
op 110 cm hoogte, voor de opstellrng van een mrtrarlleur.
Het IS e1gen aan bunkers dat er rn de ondergrond rn en rond de bunker constructleve
elementen of mrlltaire rnfrastructuur zrtten d1e rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelrng.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellrngen:
1°
de beschermrng beoogt het behoud van de betonnen bunker;
2°
de algemene doelstellrng van de beschermrng rs meer bepaald het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen dre de basrs vormen voor de erfgoedwaarden,
waaronder de betonnen mrlrtaire post met de oorspronkeliJke rndellng en afwerkrng,
rnclus1ef de gebogen golfplaten, de openrngen en nrssen rn muren en plafond. Er d1ent
eveneens gestreefd te worden naar het behoud rn situ van ondergrondse
constructreve elementen en aanslurtende mil1tarre Infrastructuur, zoals vloerplaten,
waterafvoersystemen of bekabelrng;
3°
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 omz1chtrg verWIJderd kunnen worden. Aarde en grasbegroenng, 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 watennsr]pellng
bevordert de rnstandhoudrng van de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen. BIJ
deze bunker rs het aan te bevelen om de rnfrltratre van water doorheen het noort
afgewerkte dak te voorkomen. Openrngen rn het dak kunnen h1erb1] afgedekt worden,
zonder de luchtcirculatie rn de bunker te WIJZigen;
5°
rn voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater rn de
bunker permanent te vermiJden, rn overeenstemmrng met de speCifieke
landschappeliJke context;
6°
conserverende maatregelen (roestwerende behandeling) voor blootliggende IJZeren
onderdelen bevorderen de mstandhoudrng van de IJzeren erfgoedelementen op z1ch en
het omliggende beton, dat beschadigd zou kunnen worden door urtzettende corros1e;
7°
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 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, blrksemrnslag, drefstal, vandalrsme, wrnd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatrg te controleren;
3°
regulier onderhoud urt te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve1llgrngsmaatregelen te nemen m geval van
nood.
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Art. 5. Voor de volgende handelmgen 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 historische matenalen te rem1gen, 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 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, luiken, poorten, mclus1ef de al dan met figuratieve beglazmg,
beslag, hang- en sluitwerk;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeeduzer en beeldhouwwerk, inclusief n1euwe toevoegmgen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publiciteitsinnchtmgen
of Uithangborden, met uitzondering van verk1ezmgspubllc1teit en met
wtzondenng van publie~te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het
goed te koop of te huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte
met meer bedraagt dan 4 m 2 ;
5°
het Uitvoeren van de volgende omgevingswerken:
a)
het plaatsen of wijzigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorzieningen
en le1d1ngen;
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 mimmale 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)
het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair, met u1tzondenng van n1et-aard- en
met-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld m art1kel 65 van het
KonmkliJk Beslult 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 spelmfrastructuur of parkeerplaatsen;
g)
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructles;
h)
het aanplanten, vellen, roo1en en entstronken van bomen;
1)
het plaggen en het afvoeren van de plaggen.
Voor
1°
2°
3°

4°

5°
6°

het mteneur:
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
het verWIJderen, vervangen of w1jz1gen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, mclus1ef de al dan n1et f1gurat1eve beglazmg, lambnsenng,
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een andere
samenstellmg of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde elementen;
het beschilderen van engeschilderde 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 vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve1hgmgsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

2 9 SEP. 2017
De Vlaamse mm1ster van BUltenlands Bele1d en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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