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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
de Duitse bunker munitiedepot uit de Eerste Wereldoorlog in
Zedelgem (Loppem)
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 m1msteneel besluit van 20 december 2016 tot voorlopige beschermmg als
monument van de Du1tse bunker mumtiedepot u1t de Eerste Wereldoorlog m Zedelgem
(Loppem);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 25 Januan 2017 tot en met 27
februan 2017 en waarvan de behandeling van de bezwaren IS opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Du1tse bunker mumtiedepot u1t de Eerste
Wereldoorlog aantoont;
Overwegende dat de Du1tse bunker mumtiedepot wt de Eerste Wereldoorlog als monument
h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het betreft één van twee Du1tse bunkers d1e getuigen van de mnchtmg van een Pionierpark
en een aanpalend mumtiedepot m het Dwtse hmterland. De contextwaarde 1s hoog,
aangezien d1t Plonierpark en mumtiedepot waren 1ngencht net ten westen van de spoorliJn
Brugge-Kortn]k. V1a spooraftakkmgen kon het matenaal eff1e1ent aangevoerd en
overgeladen worden.
Onderhavige bunker maakte deel wt van het mumt1edepot. D1t mumtiedepot was aangelegd
ten westen van de hu1d1ge ZeediJkweg, met kleme opslagplaatsJeS d1e op regelmatige
afstand van elkaar waren aangelegd. De tweede bewaarde bunker maakte deel wt van het
Ptonierpark, een Dwts geniepark, waar matenalen en grondstoffen werden opgeslagen ten
behoeve van het front en de stellmgenbouw. Deze matenalen, grondstoffen en mun1t1e
werden van h1eru1t verder nchtmg front en stellingen verdeeld. Aangezien mun1t1edepots en
genleparken vaak biJ elkaar werden aangelegd, vormen beide bunkers biJgevolg een
waardevol ensemble.
Het genlepark met mun1t1edepot m Loppem was één van de vele geme- en mun1t1edepots
achter het front. Be1de bunkers getu1gen van het belang van het Du1tse hmterland als
essent1ele en enorme log1st1eke draalschiJf om het front te kunnen Uitbouwen en te
bevoorraden, Uiteraard ook van mumt1e. De representat1v1te1t 1s dan ook hoog, aangez1en
be1de bunkers verWIJZen naar de vele mun1t1e- en genleparken m het Du1tse achterland. En
net zoals elders 1n het Du1tse hmterland werden biJ de Infrastructuurwerken d1e nod1g waren
voor de mnchtmg van d1t genlepark met munitiedepot kriJgsgevangenen en burgers mgezet,
waaronder vrouwen. De bunkers verWIJzen naar de verregaande 1mphcat1es van oorlog op
de burgerbevolkmg, ook 1n hetverderafgelegen gebied;
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Overwegende dat de Duitse bunker mumtiedepot u1t de Eerste Wereldoorlog als monument
techmsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als betonnen constructie, d1e speCifiek voor m11ita1re doeleinden werd opgetrokken. Deze
betonnen constructie met ZIJn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als
ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evolutie van de betonbouw 1n de
stellingenoorlog, d1e de Eerste Wereldoorlog geworden was. No01t eerder werden zo
massaal betonnen verded1g1ngsconstruct1es opgetrokken als tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Daar waar er m de eerste oorlogsJaren werd ge1mprov1seerd en geexpenmenteerd met
allerlel typologieen en toegepaste techmeken 1n de betonbouw, evolueerde men geleldeliJk
naar zo sterk en eff1c1ent mogeliJk Uitgedokterde standaardontwerpen, d1e 1n somm1ge
gevallen voor meerdere doelen konden gebru1kt worden. TiJdens het mterbellum en de
Tweede Wereldoorlog zou d1t lelden tot de massale wtbouw van heuse bunkerstellmgen,
met bunkers d1e tot in het klemste deta1l waren gestandaardiseerd;
Overwegende dat de Du1tse bunker mumtiedepot 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 stnjdtonelen waar honderddUizenden mannen wt 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 def1n1t1ef beschermd als
monument:
Du1tse bunker mun1t1edepot wt de Eerste Wereldoorlog, Zeedukweg zonder nummer 1n
Zedelgem (Loppem), bekend ten kadaster Zedelgem, 2de afdeling, sect1e E, 4D (deel) en 8
(deel).

De def1n1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de def1n1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1°
2°
3°

2. § 1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
techmsche waarde;
culturele waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Halfondergrondse betonnen m11ita1re constructie met mm of meer VIerkant grondplan en
gebogen dak. Het beton IS aan de bultenZIJde gegoten tegen riJShout, behalve aan ZUideliJke
ZIJde. Twee toegangen aan zuideliJke en westeliJke ZIJde vormen de uitemden van een Lvormlge gang, met toegang tot een bmnenru1mte. De plafonds ZIJn voor zover Zichtbaar,
versterkt met stalen profielen en boven de toegangen schwn afgewerkt. Op het schume
vlak boven de toegang aan westeliJke ZIJde ZIJn mscnpt1es aangebracht. Aan noordeliJke
ZIJde IS nog een kleme, schwne openmg Zichtbaar.
Het 1s e1gen aan bunkers dat er 1n de ondergrond m en rond de bunker constructleve
elementen of m11ita1re Infrastructuur z1tten d1e rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabeling.
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Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de bescherming beoogt het behoud van de Du1tse bunker;
2°

3°

4°

5°

6°

7°
8°

de algemene doelstelling van de bescherming IS meer bepaald het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen die de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden,
waaronder de Du1tse betonnen post met ZIJn oorspronkeliJke mdellng en afwerkmg,
mclusief de mscnpt1es boven de toegang aan westelijke ziJde. Er d1ent eveneens
gestreefd te worden naar het behoud 1n s1tu van ondergrondse constructleve
elementen
en
aanslUitende
m1llta1re
Infrastructuur,
zoals
vloerplaten,
waterafvoersystemen of bekabelmg;
de erfgoedwaarden van de bunker en de leesbaarheid ervan zouden desgevallend
versterkt kunnen worden door het verWIJderen van de matenalen, schroot, bouwafval
of rommel op, tegen en 1n de betonnen post. Ook de spontane opslag van bomen en
stru1ken zou omz1cht1g verwijderd kunnen worden. Aarde en grasbegroe11ng, tiJdens
de oorlog aangelegd op het dak van de bunker, of mosbegroeiing op de muren, vallen
h1er met onder;
het droog houden van de bunker door gepaste maatregelen tegen watennSIJpellng
met name het afdekken van eventuele openmgen 1n het dak zonder de luchtCirculatie
te WIJZigen, bevordert de instandhouding van de erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen;
1n voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater 1n de
bunker permanent te vermiJden, 1n overeenstemming met de speCifieke
landschappeliJke context;
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 corros1e;
conserverende maatregelen voor houten onderdelen bevorderen de mstandhoudmg
van de houten erfgoedelementen;
de herbestemming van de bunker, biJVOorbeeld als schuilplaats voor vleermuizen, 1s
toegelaten m1ts er geen onomkeerbare WIJZigingen aan de oorspronkeliJke mdellng en
afwerkmg van de bunker gebeuren.

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, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud wt te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve1llgmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelating
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 re1mgen, 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 dakbedekking;
b)
het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
c)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of w1jz1gen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bwtenschn]nwerken,
deuren, ramen, lu1ken, poorten, mclus1ef de al dan met f1gurat1eve beglazmg,
beslag, hang- en sluitwerk;
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e)
f)

sa

het
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
Voor
1a
2a
3a

4a

sa
6a

het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJzer en beeldhouwwerk, rnclusref nreuwe toevoegrngen;
het aanbrengen, vervangen of wrjzrgen van opschnften, publlcrtertsrnnchtrngen
of Uithangborden, met urtzondenng van verkrezrngspubllcrtert en met
urtzondenng van publlcrtertsrnnchtrngen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het
goed te koop of te huur rs, op voorwaarde dat de totale maxrmale oppervlakte
nret meer bedraagt dan 4 m2;
urtvoeren van de volgende omgevrngswerken:
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorzrenrngen
en leidrngen;
het plaatsen of WIJZigen van afslurtrngen, met urtzondenng van gladde
schnkdraad en pnkkeldraad ten behoeve van veekenng;
het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
en paden;
het aanleggen of WIJZigen van verhardrng met een mrnrmale gezamenluke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het urtbrerden van bestaande verhardrngen met
mrnrmaal 30 m 2, met urtzondenng van verhardrngen geplaatst brnnen een straal
van 30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
het plaatsen of WIJZigen van straatmeubrlarr, met urtzondenng van nret-aard- en
met-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld rn artrkel 6S van het
Konrnkluk Beslurt van 1 december 197S houdende algemeen reglement op de
polltre van het wegverkeer en van het gebrurk van de openbare weg;
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
graafwerken rn functre van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructres;
het aanplanten, vellen, rooren en ontstronken van bomen;
het plaggen en het afvoeren van de plaggen.

het rnteneur:
het urtvoeren van destructref matenaaltechnisch onderzoek;
het urtvoeren van structurele werken en het toevoegen van nreuwe structuren;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van hrstonsche matenalen en het toepassen
van behandelrngen met als doel de hrstonsche matenalen te rernrgen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastrng;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
brnnenschnJnwerken, rnclusref de al dan nret frguratreve beglazrng, lambnsenng,
beslag, hang- en slurtwerk, en van de waardevolle rnteneurdecoratre;
het beplersteren van niet-beplersterde elementen of het beplersteren met een andere
samenstellrng of textuur, alsook het ontplersteren van beplersterde elementen;
het beschrlderen van ongeschrlderde elementen of het schrlderen rn andere kleuren of
kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwezrge.

Er rs geen toelatrng vererst voor het onmrddellrJk nemen van passende consolldatre- en
beverllgrngsmaatregelen rn geval van nood, noch voor de urtvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

2 9 SEP. 2017
De Vlaamse mrnrster van Burtenlands Belerd en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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