~X'. \ Vlaa~se
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\ Regenng

Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de
Duitse bunkers 'Vorstellung' {Hollandstellung) in Assenede
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 beslult van 17 JUli 2017 tot voorlopige beschermmg als monument
van de Du1tse bunkers 'Vorstellung' (Hollandstellung) m Assenede;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 16 augustus 2017 tot en met 15
september 2017 en waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er,
de erfgoedwaarde van
de
Du1tse
bunkers 'Vorstellung'
(Hollandstellung) aantoont;
Overwegende dat de Du1tse bunkers 'Vorstellung' (Hollandstellung) als monument h1stonsche
waarde beZitten d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als ZIJnde twee kleme, eenvoud1ge betonnen posten u1t de Eerste Wereldoorlog, d1e deel
uitmaakten van de Hollandstellung. De twee betonnen posten vormen meer bepaald
zeldzame getu1gen van de Vorstellung. Voor zover gekend ZIJn d1t de en1ge bewaarde
betonnen Varposten van de Ho/landstel!ung.
De h1stonsche context 1s van groot belang. De twee betonnen posten van deze Vorstel!ung
ZIJn telkens opgetrokken achter een bestaande diJk, ZIJnde de Grave]ansd!Jk en de
Groenendl]k. Met deze mplantmg werd voldaan aan de nchtll]nen om de Varposten m te
nchten m kelders of m of tegen diJken.
Hoewel er wellicht met veel betonnen verded1gmgswerken werden voorz1en m deze
Vorste!lung, en hoewel be1de constructles heel eenvoudig ZIJn, vormen be1de constructles een
essent1ele getu1ge van de man1er waarop de Hollandstellung m de zone van de Du1tse
landmacht, tussen Moerhuize en het kanaal Gent-Zeehaven, werd mgencht met een
Vorstellung en een Hauptstellung d1e op ZIJn beurt ontdubbelde m twee verded1gmgsl1]nen.
Het verloop van de stellmgen hmg nauw samen met zones waar een mundat1e was voorbereid
en draadverspernngen. De Vorstel/ung d1ende biJ een VIJandelijke aanval zo lang als mogeliJk
behouden te worden. H1ertoe werden draadhmdern1ssen voorz~en, evenals kleme steunpunten
met schUilplaatsen voor de manschappen en betonnen posten voor m1tra1lleurs en voor lichte
kanonnen. De twee betonnen posten van deze Vorstel/ung ZIJn dus van belang om de opbouw
van de Hollandstel!ung te Illustreren, m samenhang met de bunkers op grondgebled Lembeke
(Kapn]ke), Oosteeklo (Assenede) en Ertvelde (Evergem);
Overwegende dat de DUitse bunkers 'Vorstellung' (Hollandstellung) als monument culturele
waarde bezitten d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als matenele getUigen van de Grooten Oorlog, d1e Vlaanderen Jarenlang m ZIJn greep had en
het leven van ontelbaar veel mensen mgn]pend tekende of volledig verwoestte. De Eerste
Wereldoorlog was een mternat1onale gebeurtenis biJ u1tstek, waarbiJ het gros van Vlaanderen
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door een VIJandeliJke mogendherd werd bezet. De herrnnerrng aan de Eerste Wereldoorlog
kent nog steeds een breed maatschappelr]k en rnternatronaal draagvlak,

BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassrng van artrkel 6.1.1 tot en met artrkel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUir 2013 en artrkel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbeslurt
van 16 mèr 2014 worden de volgende onroerende goederen defrnrtref beschermd als
monument:
Durtse bunkers 'Vorstellung' (Hollandstellung), omvattende:
Bunker 1, Pnns BoudewiJnlaan 27 rn Assenede, bekend ten kadaster Assenede, 1ste afdelrng,
sectre E, 304X3 (deel)
Bunker 2, GroenendiJkstraat zonder nummer rn Assenede, bekend ten kadaster Assenede,
1ste afdeling, sectre B, 632W (deel) en 632V (deel).
De defrnrtref beschermde onroerende goederen zr]n aangedurd op het plan dat als brjlage biJ
drt beslurt wordt gevoegd.
De fotoregrstratre van de fysreke toestand van de defrnrtref beschermde goederen wordt als
biJlage biJ drt beslurt gevoegd.
Art. 2. §1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1°
hrstonsche waarde;
2°
culturele waarde.
§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het betreft twee klerne, eenvoudrge betonnen postJes, dre tegen een diJklichaam ZIJn
aangebouwd. Het dak van de constructres komt nret of nauweliJkS boven de dr]k wt. De posten
ZIJn opgetrokken aan de hand van betonstenen. Het betonnen dak rs gegoten. Het beton rs
samengesteld met een vnJ grote krezel. In het plafond zrtten op regelmatrge afstand IJZeren
profrelen.
De betonnen post langs de Grave]ansdr]k (Pnns BoudewrJnlaan) heeft een rechthoekrg
grondplan. De ZIJmuren, behalve aan noordeliJke ZIJde, ZIJn breder dan de oppervlakte van
het dak, waardoor deze muren als platform en het dak als borstwenng konden fungeren. De
toegang aan zuideliJke ZIJde ligt nu volledrg ondergronds. De tweede toegang aan noordeliJke
ZIJde, kant GraveJansdrJk, rs drchtgemaakt. Op enkele betonstenen aan de brnnenzl]de ZIJn
zwarte nummers te zren.
De betonnen post langs de GroenendiJk heeft een rechthoekrg grondplan van 3,6 op 4,1 m.
De constructre bevat twee toegangen, aan zuidoosteliJke respectleveliJk noordwesteliJke ZIJde.
Op het plafond ZIJn sporen van teerpaprer te zren.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellrngen:
1°
de beschermrng beoogt het behoud van de srte met betonnen verdedrgrngswerken;
2°
de algemene doelstellrng van de beschermrng rs meer bepaald het behoud en de
rnstandhoudrng van de erfgoedkenmerken en -elementen dre de basrs vormen voor de
erfgoedwaarden, waaronder de betonnen constructres met hun oorspronkeliJke rndeling
en afwerkrng, rnclusref de openrngen en nrssen rn dak, muren en vloeren. Er drent
eveneens gestreefd te worden naar het behoud rn srtu van ondergrondse constructreve
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3°

4°

5°

6°

7°

elementen
en
aansluitende
m1llta1re
mfrastructuur,
zoals
vloerplaten,
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 omz1cht1g verwiJderd kunnen worden. Aarde en
grasbegroe11ng, tiJdens de oorlog aangelegd op het dak van de bunker, of
mosbegroeiing op de muren, vallen h1er n1et onder;
het droog houden van de bunkers door gepaste maatregelen tegen watennsupehng met
name het afdekken van eventuele openmgen 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 1n de
bunker permanent te vermuden, m overeenstemmmg met de spec1f1eke
landschappeliJke context;
conserverende maatregelen (roestwerende behandeling) 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 mstandhoudmg van
de houten erfgoedelementen.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de 1nstandhoudmg 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, bllksemmslag, 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 beve1llgmgsmaatregelen 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
behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4°
het u1tvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekkmg;
a)
het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
b)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
c)
samenstellmg van de afwerkmgslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bultenschnJnwerken,
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, smeeduzer en beeldhouwwerk, mclus1ef meuwe toevoegmgen;
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlc1te1tsmnchtmgen of
f)
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspublle1teit en met u1tzondenng
van publle~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 m2;
5°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a)
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorzieningen
en le1dmgen;
b)
het plaatsen of wiJZigen van afsiUJtmgen, met u1tzondenng van gladde schnkdraad
en pnkkeldraad ten behoeve van veekenng;
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c)
d)

e)

f)
g)
h)
1)
Voor
1°
2°
3°

4°

5°
6°

het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
en paden;
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;
het plaatsen of WIJZigen van straatmeub1la1r, met u1tzondenng van n1et-aard- en
met-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld m artikel 65 van het
KoninkliJk Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
poht1e 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
constructies;
het aanplanten, vellen, ro01en en entstronken van bomen;
het plaggen en het afvoeren van de plaggen.

het mteneur:
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
het u1tvoeren 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 rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschrl]nwerken, 1nclus1ef de al dan met f1gurat1eve beglazmg, lambnsenng, beslag,
hang- en sluitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een andere
samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde elementen;
het beschilderen van engeschilderde elementen of het schilderen m andere kleuren of
kleu~schakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge.

Er 1s geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
beve1l1gmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier
onderhoud.

Brussel,

2 5 APR. 2018
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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