~\''..\ Vlaa~se
·~'t2 \ Regenng
Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de
Duits·e bunkers eerste lijn 'Hauptstellung' {Hollandstellung) in
Assenede { Oosteeklo)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2017 tot voorlopige bescherming als monument
van de Duitse bunkers eerste lijn 'Hauptstellung' (Hollandstellung) in Assenede (Oosteeklo);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden is van 16 augustus 2017 tot en met 15
september 2017 en waarvan de behandeling is opgenomen in bijlage;
· Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het
beschermingsdossier, de erfgoedwaarde van de Duitse bunkers eerste lijn 'Hauptstellung'
(Hollandstellung) aantoont;
Overwegende dat de Duitse bunkers eerste lijn 'Hauptstellung' (Hollandstellung) als
monument historische waarde bezitten die als volgt wordt gemotiveerd:
Als zijnde vijfbunkers uit de Eerste Wereldoorlog, die deel uitmaakten van de Hollandstellung.
De bunkers maakten . meer bepaald deel uit van de eerste verdedigingslijn van de
Hauptstellung. Samen met de bunkers op grondgebied Lembeke (Kaprijke), Oosteeklo.
(Assenede), Assenede en Ertvelde (Evergem) illustreren deze bunkers de opbouw van de
Hollandstellung in de zone van de Duitse landmacht, tussen Moerhuize en het kanaal GentZeehaven. Hier bestond de Hollandstellung namelijk uit een Vorstellung en een Hauptstellung,
die op zijn beurt ontdubbelde in twee verdedigingslijnen. Deze opbouw van stellingen hing
nauw samen met zones waar een inundatie was voorbereid en draadversperringen. De vier
bunkers ter hoogte van de Westakkerstraat, Rijkestraat en Stroomstraat liggen vrij dicht
bijeen, zodat ze ook als een betekenisvol ensemble kunnen worden ervaren.
Camouflage speelde een belangrijke rol. Van enkele bunkers van deze verdedigingslijn is
geweten dat ze werden gecamoufleerd als liuis, door er een vals dak op te plaatsen en de
buitenmuren te schilderen in een rood baksteen motief, met . weergave van vensters en
deuropeningen. Op de buitenmuren van enkele bunkers zijn nog verfsporen van dit
baksteenmotief terug te vinden; ·
Overwegende dat de buitse bunkers eerste lijn 'Hauptstellung' (Hollandstellung) als
monument architecturale waarde bezitten die ais volgt wordt gemotiveerd:
De bunkers zijn opgetrokken aan de hand van betonstenen . De keuze voor betonstenen is
typisch voor de bunkers van de Hollandstellung die door de landmacht in de zone tussen
Strobrugge en de Stellung Antwerpen zijn opgetrokken.
De bunkers zijn meer bepaald herkenbaar als bunkers van de eerste lijn van de Hauptstellung
die- in tegenstelling tot de andere bunkers van de Hauptstellung- opgetrokken zijn volgens
eenzelfde ontwerp. Typisch voor dit ontwerp was de rechthoekige plattegrond met twee
toegangen aan twee verschillende zijden van de bunker en de U-vormige borstwering op het
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dak, d1e zowel als gevechtspos1t1e als voor observatie kon worden gebruikt. Het dak kon
bereikt worden v1a een betonnen trap aan de achterZIJde van de bunker. Ook de afmetmgen,
de muuropenmgen en n1ssen en de afwerkmg van de bunkers was overal geliJk. Op de
bultenmuren van enkele bunkers ZIJn authentieke verfsporen terug te vmden, d1e verWIJZen
naar de camouflage van de bunkers als zogenaamd bakstenen gebouw onder dak;
Overwegende dat de Du1tse bunkers eerste liJn 'Hauptstellung' (Hollandstellung) als
monument techmsche waarde bez1tten d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als betonnen constructies, d1e speCifiek voor m1llta1re doelemden werden opgetrokken. Deze
betonnen constructJes met hun bouwtechmsche kenmerken van zowel bovengrondse als
ondergrondse aard, getu1gen van het belang en de evalutJe van de betonbouw m de
stellingenoorlog, d1e de Eerste Wereldoorlog geworden was. No01t eerder werden zo massaal
betonnen verdedJgmgsconstructJes opgetrokken als tiJdens de Eerste Wereldoorlog. Daar
waar er m de eerste oorlogsJaren werd ge1mprov1seerd en geexpenmenteerd met allerlel
typologleen en toegepaste technieken m de betonbouw, evolueerde men geleldeliJk naar zo
sterk en effJCJent mogeliJk Uitgedokterde standaardontwerpen, d1e m somm1ge gevallen voor
meerdere doelen konden gebruikt worden. TIJdens het mterbellum en de Tweede
Wereldoorlog zou d1t lelden tot de massale u1tbouw van heuse bunkerstelllngen, met bunkers
d1e tot m het klemste detail waren gestandaardiseerd;
Overwegende dat de Du1tse bunkers eerste liJn 'Hauptstellung' (Hollandstellung) als
monument culturele waarde bez1tten d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als matenele getu1gen 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 gebeurtemsbiJ Uitstek, waarbiJ het gros van Vlaanderen
door een VIJandeliJke mogendheid werd bezet. 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 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 bunkers eerste liJn 'Hauptstellung' (Hollandstellung), omvattende:
Bunker 1, Oosthoek 84 m Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster Assenede, 2de afdeling,
sect1e B, 256G (deel);
Bunker 2, Stroomstraat zonder nummer m Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdeling, sect1e A, 213A (deel);
Bunker 3, Stroomstraat zonder nummer m Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdelmg, sect1e A, 376B (deel);
Bunker 4, Rijkestraat 85A en 85 m Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster Assenede,
2de afdelmg, sect1e A, 365F (deel) en 361G (deel);
Bunker 5, Westakkerstraat zonder nummer m Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdeling, sect1e A, 879 (deel);
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
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De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art. 2. § 1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1°
2°
3°
4°

h1stonsche waarde;
architecturale waarde;
techmsche waarde;
culturele waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
VIJf bunkers met mm of meer hetzelfde grondplan. Het betreft telkens een betonnen
m1llta1re post met een rechthoekig grondplan van 8,25 x 7 m, op een betonnen vloerplaat.
De tot 2 m d1kke muren van de constructie ZIJn opgetrokken aan de hand van betonstenen.
VermoedeliJk vormen deze betonstenen, d1e met elkaar verankerd ZIJn met IJzers,
spouwmuren, waartussen beton gegoten 1s. Het plafond IS gegoten op IJZeren profielen. Op
het dak 1s een U-vormige borstwenng opgetrokken, d1e bereikt kon worden v1a een trap u1t
betonstenen d1e tegen de achtermuur was geplaatst.
Twee toegangen, één aan westeliJke (of noordwesteliJke) .en één aan zuideliJke (of
ZUidwesteliJke) ZIJde, vormen de UJtemde van een L-vorm1ge gang, d1e op ZIJn beurt v1a één
deuropening toegang verschaft tot één bmnenru1mte van 3,2 x 2,8 m. Ter hoogte van de
toegangen ZIJn vaak IJzeren elementen voor de bevestiging van een deur bewaard. In de gang
1s een grote n1s Uitgewerkt. Tegen het plafond z1tten doorgaans IJZers, wellicht voor
bevest1gmg van bedradmg. In de noordeliJke bmnenmuur z1t een Vlerkante u1tspanng van
0,25 m d1e loopt vanaf de grond tot doorheen het dak. In het plafond z1t ter hoogte van de
gang nog een andere vierkante openmg. In de muren van de bmnenru1mte ZIJn kleme n1ssen
uitgespaard, steeds dne boven elkaar, door het weglaten van betonstenen.
BIJ bunker 1 ZIJn er sporen van teer gevonden tegen het plafond. Op enkele betonstenen van
de bmnenmuren ZIJn zwarte nummers te ontwaren.
BIJ bunker 2 IS er ter hoogte van de mgangen aan zuideliJke en westeliJke ZIJde een looppad
afgebakend met een laag muurtJe. Op het dak ZIJn er geen sporen van een borstwenng, tegen
de zuideliJke muur IS wel een betonnen trap opgetrokken. Op het betonnen dak ZIJn de letters
F.R.H. aangebracht m het natte beton. Tegen de randen van het dak en op het dak zelf z1tten
IJZers met ronde openmgen. Op de muren van bunker 2 en 3 ZIJn verfsporen van een rood
baksteenmotlef terug te vmden.
Het 1s e1gen aan bunkers dat er 1n de ondergrond m en rond de bunker constructleve
elementen of m1llta1re Infrastructuur z1tten d1e rechtstreeks verband houden met de bunker,
zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabeling.

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

3°

de beschermmg beoogt het behoud van de betonnen verded1gmgswerken;
de algemene doelstellmg van de beschermmg IS meer bepaald het behoud en de
mstandhoudmg van de erfgoedkenmerken en -elementen d1e de bas1s vormen voor de
erfgoedwaarden, waaronder de betonnen constructJes met hun oorspronkeliJke mdellng
en afwerkmg, mclus1ef de open~ngen en n1ssen 1n dak, muren en vloeren. BIJZOndere
aandacht moet besteed worden aan het behoud van houten en IJZeren onderdelen,
waaronder hang- en sluitwerk en de IJZeren elementen 1n de observatiepost. Er d1ent
eveneens gestreefd te worden naar het behoud m s1tu van ondergrondse constructleve
m1llta1re
Infrastructuur,
zoals
vloerplaten,
elementen
en
aanslUitende
waterafvoersystemen of bekabeling;
de erfgoedwaarden van de bunkers en de leesbaarheld ervan zouden desgevallend
versterkt kunnen worden door het verWIJderen van niet-oorspronkeliJke matenalen,
schroot, bouwafval en rommel op, tegen en m de betonnen post. Ook de spontane
opslag van bomen en stru1ken zou omZichtig verWIJderd kunnen worden. Aarde en
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4°

5°

6°

7°

grasbegroenng, tiJdens de oorlog aangelegd op het dak van de bunker, of
mosbegroe1mg op de muren, vallen h1er met onder;
het droog houden van de bunkers door gepaste maatregelen tegen watennsl]pelmg met
name het afdekken van eventuele opemngen m het dak zonder de luchtc1rculat1e te
WIJZigen, bevordert de mstandhoudmg van de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen;
m voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater m de
bunker permanent te vermiJden, m overeenstemming met de spec1f1eke
landschappeliJke context;
conserverende maatregelen (roestwerende behandelmg) voor de 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 mstandhoud1ng 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, blikseminslag, 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;
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 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 bu1tenschr1]nwerken,
deuren, ramen, luiken, 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 meuwe toevoegmgen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, public1te1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met Ultzondenng van verk1ezmgspubl1clte1t en met uitzondenng
van public1te1tsmnchtmgen, 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 omgevmgswerken:
a)
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorz1enmgen
en le1dmgen;
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 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;
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e)

f)
g)
~

Voor
1o
2°
3°

4°

5°
6°

h)
1)

het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair, met u1tzondenng van n1et-aard- en
niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld m art1kel 65 van het
KoninkliJk Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructles;
het aanplanten, vellen, roo1en en ontstronken van bomen;
het plaggen en het afvoeren van de plaggen.

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
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
samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde elementen;
het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen m andere kleuren of
kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge.

Er 1s geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
beve11igmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier
onderhoud.

Brussel,

2 5 APR. l.U llJ
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Bele1d en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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