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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de
Duitse bunkers Heide (Hollandstellung) in Kaprijke (Lembeke) en
Assenede ( Oosteeklo)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUh 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 He1de (Hollandstellung) m KapnJke (Lembeke) en Assenede
( Oosteeklo);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 25 augustus 2017 tot en met 24
september 2017 m de gemeente KapnJke en waarvan de behandeling IS opgenomen m
biJlage;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 16 augustus 2017 tot en met 15
september 2017 m de gemeente Assenede en waarvan de behandeling IS opgenomen m
biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Du1tse bunkers He1de (Hollandstellung)
aantoont;
Overwegende dat de Du1tse bunkers He1de (Hollandstellung) als monument h1stonsche
waarde bez1tten d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als Zijnde een cluster van twmt1g bunkers u1t de Eerste Wereldoorlog, d1e deel Uitmaakten
van de Hol!andstel!ung. De bunkers werden meer bepaald aangelegd ter hoogte van het
gehucht He1de. Ze vormden h1er de ruggengraat van de Hauptlmie, de hoofdstelling van de
Hollandstel!ung. De bunkers ZIJn d1cht biJ elkaar opgetrokken, m een configuratie, waarbiJ
functionele kenmerken, zoals borstwenngen, waarnemmgsopenmgen of sch1etopenmgen m
spec1f1eke nchtmgen werden voorz1en, met het oog op een max1maal schootsveld of
gezichtsveld. Het landschap waann deze bunkers werden opgetrokken, was sterk versmpperd
en bestond wt een afwisseling van stroken bos en percelen afgebakend met brede en smalle
houtkanten. Daar waar mogeliJk werden de bunkers, omw1lle van camouflageredenen,
mgeplant m bosJes, tegen houtkanten of hagen of tussen boerdenJgebouwen.
De twmt1g bunkers biJ He1de kunnen op het terrem als een waardevol ensemble ervaren
worden. Op grotere schaal, m samenhang met andere bunkers van de Hauptstellung m
Oosteeklo (Assenede) en Ertvelde, en van de Vorstellung m Assenede, Illustreren de bunkers
de opbouw van de Hollandstellung m de zone van de landmacht, tussen MoerhUize en het
kanaal Gent-Zeehaven. H1er bestond de Hollandstel!ung nameliJk u1t een Vorstel!ung en een
Hauptstellung, d1e op ZIJn beurt ontdubbelde m twee verdedlgmgsiiJnen. Het verloop van de
stellingen hmg nauw samen met zones waar een mundat1e was voorbereid en met
d raadverspernngen;
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Overwegende dat de Du1tse bunkers He1de (Hollandstellung) als monument architecturale
waarde bez1tten d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als ZIJnde bunkers, d1e ZIJn opgetrokken met betonstenen. De keuze voor betonstenen IS
typ1sch voor de bunkers van de Hol!andstellung d1e door de landmacht m de zone tussen
Strobrugge en de Stellung Antwerpen ZIJn opgetrokken. Hoewel typologische karaktenst1eken
steeds opn1euw terugkeren, ZIJn de bunkerontwerpen ter hoogte van He1de d1vers. Er lukt
geput te ZIJn Uit een breed gamma aan typologische kenmerken, d1e al naar gelang de
1nplantmg en de beoogde functie van de bunker werden toegepast. Zo f:l]n er bunkers met
aanpalende borstwenngen en/of met borstwenngen op het dak, d1e zowel als gevechtspos1t1e
als voor observatie konden gebruikt worden. Andere bunkers hebben achteraan tegen de
dakrand een lu1fel, waardoor het dak als borstwenng kon d1enen. Vele bunkers hebben een
rechthoekig grondplan, andere versmallen aan de voorZIJde. Hoewel de voormuur veelal
volledig gesloten was, IS er biJ waarnemmgsbunkers doorgaans één observat1eopenmg
aanwezig. BIJ een type mitrailleursposten z1tten dan weer dne opemngen m de voormuur:
deze mitrailleursposten werden meestal flankerend opgesteld. De bunkers waren
opgetrokken op een breder betonnen fundament, d1e het d1ep doordnngen van granaten
onder de bunker door d1ende te verhmderen. Vele bunkers bevatten nog authentieke IJzeren
elementen en houten beplankmg. De meeste bunkers ZIJn VriJ gaaf bewaard;
Overwegende dat de Du1tse bunkers He1de (Hollandstellung) als monument techmsche
waarde bez1tten d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als betonnen constructies, d1e spec1f1ek voor m11ita1re doeleinden werden opgetrokken. Deze
betonnen constructles met hun bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als
ondergrondse aard, getu1gen van het belang en de evolut1e van de betonbouw m de
stellmgenoorlog, d1e de Eerste Wereldoorlog geworden was. No01t 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
typologleen en toegepaste technieken 1n de betonbouw, evolueerde men geleldeluk naar zo
sterk en eff1e1ent mogeliJk Uitgedokterde standaardontwerpen, d1e 1n son1m1ge gevallen voor
meerdere doelen konden gebruikt worden. TiJdens het mterbellum en de Tweede
Wereldoorlog zou d1t lelden tot de massale u1tbouw van heuse bunkerstellingen, met bunkers
d1e tot 1n het klemste detail waren gestandaardiseerd;
Overwegende dat de Du1tse bunkers He1de (Hollandstellung) als monument culturele waarde
bez1tten d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als matenele getu1gen van de Grooten Oorlog, d1e Vlaanderen Jarenlang 1n ZIJn greep had en
het leven van ontelbaar veel mensen mgn]pend tekende of volledig verwoestte. De Eerste
Wereldoorlog was een mternat1onale gebeurtems biJ 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 toepassing 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 bunkers He1de (Hollandstellung), omvattende:
Bunker 1, Oosteeklostraat zonder nummer in Kapn]ke (Lembeke), bekend ten kadaster
Kapn]ke, 2de afdeling, sect1e C, 1580A (deel);
Bunker 2, Oosteeklostraat 9 m Kapn]ke (Lembeke), bekend ten kadaster Kapn]ke, 2de
afdeling, sect1e C, 1590D (deel);
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Bunker 3, Oosteeklostraat zonder nummer 1n KapnJke (Lembeke), bekend ten kadaster
KapnJke, 2de afdeling, sect1e C, 1631A (deel);
Bunker 4, Oosteeklostraat zonder nummer 1n KapnJke (Lembeke), bekend ten kadaster
Kapr1Jke, 2de afdeling, sect1e C, 1621A (deel) en 1630A (deel);
Bunker 5, Ledestraat zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdeling, sect1e C, 822 (deel);
Bunker 6, Ledestraat zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdeling, sect1e C, 827 (deel);
Bunker 7, Ledestraat zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdeling, sect1e C, 799 (deel) en 803A (deel);
Bunker 8, Ledestraat zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdelmg, sect1e C, 804 (deel);
Bunker 9, Ledestraat zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdeling, sect1e C, 808 (deel);
Bunker 10, Ledestraat zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdeling, sect1e C, 872 (deel);
Bunker 11, He1de zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster Assenede,
2de afdeling, sect1e C, 697C (deel);
Bunker 12, He1de 24 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster Assenede, 2de afdeling,
sectie C, 658A (deel) en 657C (deel);
Bunker 13, AbdiJStraat zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdeling, sect1e C, 678E (deel);
Bunker 14, He1de zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster Assenede,
2de afdelmg, sect1e C, 728 (deel);
Bunker 15, He1de zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster Assenede,
2de afdeling, sectie C, 725 (deel);
Bunker 16, Molenhoek zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdeling, sect1e C, 899C (deel);
Bunker 17, AbdiJStraat zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdeling, sect1e C, 708A (deel);
Bunker 18, AbdiJStraat zonder nummer m Assenede ( Oosteeklo ), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdelmg, sect1e C, 708A (deel);
Bunker 19, Spiegelstraat 2 1n Assenede (Oosteeklo), bekend. ten kadaster Assenede, 2de
afdeling, sect1e C, 421C (deel);
Bunker 20, AbdiJstraat zonder nummer 1n Assenede (Oosteeklo), bekend ten kadaster
Assenede, 2de afdeling, sect1e C, 407A (deel).
De def1n1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid 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:
1o
2°
3°
4°

h1stonsche waarde;
architecturale waarde;
technische waarde;
culturele waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Bunker 1: Betonnen m11ita1re constructie met nagenoeg rechthoekig grondplan van 7,75 x
6,55 m, opgetrokken met betonstenen. Aan zuideliJke ZIJde spnngt boven de rechtse toegang
een lulfel op IJZeren profielen Uit, te bereiken Vla een betonnen trap. Ter hoogte van d1t
platform verhoogt de dakrand trapsgeWIJS tot een borstwenng. De rest van de dakrand 1s
afgeschuind. BIJ de twee toegangen aan westeliJke ZIJde ZIJn IJzeren deurelementen bewaard.
De toegangen vormen de u1temden van een geknikte gang, d1e aan oosteliJke ZIJde wat verder
doorloopt. In de gang 1s een ms Uitgespaard. V1a een doorgang van 1 m breedte wordt de
rechthoekige bmnenru1mte van 2,5 x 5 m bereikt. Het plafond bmnenm 1s verstevigd met
IJzeren profleien waartussen houten planken (grotendeels aanwez1g) steken. In de gew1tte
bmnenmuren ZIJn mssen uitgespaard, door het weglaten van betonstenen. Het betreft telkens
kolommen per dne. In de bmnenmuur tegenover be1de toegangen z1tten één (links) en twee
(rechts) smalle, hoge opemngen. In de binnenmuren zltten IJZeren elementen. Doorheen het
dak z1t één kleme Vlerkante opemng. In de zuideliJke muur mondt boven de lmkse toegang
een kleme Vlerkante openmg Uit, 1n de oosteluke ZIJmuur monden twee openmgen Ult.
Bunker 2: Betonnen m11ita1re post met rechthoekig grondplan van 7,75 x 6,6 m. De
constructie 1s opgetrokken met betonstenen. Aan zuideliJke ZIJde spnngen boven de
rechtertoegang IJZeren profleien Uit, waar oo1t een betonnen platform zat, dat te bere1ken
was v1a een betonnen trap. Ter hoogte van d1t platform 1s er een borstwenng Uitgewerkt op
het dak. De rest van de dakrand 1s afgeschumd. BIJ de twee toegangen aan westeliJke ZIJde
zun IJzeren deurelementen bewaard. In de zuideliJke muur IS een Vlerkante openmg te zien.
Bunker 3: Betonnen constructie met rechthoekig grondplan van 7,9 x 6 m, met biJhorende
borstwenngen aan de noordwesteliJke en zuidoosteliJke hoek. Rondom de bunker steekt een
betonnen platform Uit van 0,5 m. De constructie 1s opgetrokken met betonstenen. Het plafond
1s gegoten op stalen profielen, waartussen halve boomstammetJeS geplaatst waren. De twee
toegangen aan westeliJke en zuideliJke ZIJden vormen de u1temden van één gekmkte gang
(breedte 0,8 m), d1e op ZIJn beurt toegang verschaft tot één binnenruimte van 2 x 4 m. In de
oosteliJke muur z1tten dne openmgen, waarvan er twee van bmnen naar bulten toe verbreden.
De meest noordeliJke openmg IS nagenoeg VIerkant en versmalt naar het midden toe. In de
bmnenmuren ZIJn mssen Uitgespaard, door het weglaten van betonstenen. In de gang z1t een
grotere n1s van 1,25 m hoog, 0,8 m breed en 0,4 m d1ep. Er z1tten verschillende kleme
vlerkante opemngen doorheen dak en muren. Opvallend ZIJn de Ijzeren elementen 1n de
bmnenmuren d1e wellicht dienden voor de bevest1gmg van bedradmg. De borstwenngen
waren oorspronkeliJk 2,2 m hoog (n1et volledig bewaard), met een platform op ongeveer 1 m
hoogte dat v1a trapJes te bere1ken was. Op de borstwenngen z1t een openmg voor het plaatsen
van een m1tra1lleur.
Bunker 4: Betonnen constructie met een rechthoekig grondplan. Rondom de bunker steekt
een betonnen platform Ult. De bunker IS opgetrokken met betonstenen. Aan zuideliJke ZIJde
verhoogt de gevel tussen be1de toegangen. Elders ZIJn de dakranden afgeschuind. BIJ de twee
toegangen ZIJn IJzeren elementen bewaard. De toegangen vormen de u1te1nden van een
geknikte gang, d1e een doorgang bevat tot de rechthoekige bmnenru1mte. Het plafond 1s
verstevigd met IJzeren profielen. Doorheen het dak z1t mm1mum één kle1ne vlerkante openmg.
Een andere Vlerkante openmg emd1gt 1n de oosteliJke muur. Deze opemng was afgesloten
met een IJZeren rooster.
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Bunker 5: Betonnen m11ita1re constructie met een rechthoekig grondplan van 7,85 x 6 m, met
een kleme msprong m de zu1dwesteluke hoek, waar een aanpalende borstwenng opgetrokken
1s. De constructie IS opgetrokken met betonstenen. De dakranden ZIJn gebogen Uitgewerkt.
De toegangen aan zuideliJke en oosteliJke ZIJde vormen de u1temden van een gekmkte gang
van 0,8 m breed, d1e op haar beurt een doorgang bevat tot de rechthoekige bmnenru1mte
van 4 op 2,1 m. Het plafond 1s verstevigd met stalen prof1elen, waartussen nog houten
planken z1tten. In de westeliJke muur z1tten dne openmgen, waarvan er twee van bmnen naar
bwten toe verbreden tot 1 m. De derde, meest zuideliJke openmg IS v1erkant van vorm (0,6
x 0,6 m) en versmalt naar het m1dden toe. In de bmnenmuren ZIJn uzeren haken aangebracht.
Er z1tten diverse kleme Vlerkante openmgen doorheen het dak en de muren, waarvan één
schum doorheen de dakrand aan oosteliJke ZIJde loopt. De bewaarde borstwenng IS 2 m hoog
en bevat een platform met enkele treden. Op de borstwenng 1s een ronde verhogmg
Uitgewerkt met centraal een kleme openmg met stalen koker voor het plaatsen van een
m1tra1lleur.
Bunker 6: Betonnen m11ita1re constructie van 8,2 x 7 m, met een biJkomende Uitsprong aan
noordeliJke ZIJde en een betonnen trap aan zuideliJke ZIJde om het dak te bereiken. Rondom
de bunker ligt een betonnen pad. De constructie 1s opgetrokken met betonstenen. De randen
van het dak ZIJn afgerond. Het plafond IS verstevigd met stalen profielen, d1e deels
Uitgebroken ZIJn, waardoor de bewapenmg van het betonnen dak Zichtbaar 1s. Twee
toegangen aan zuideliJke en westelijke ZIJde vormen de u1temden van een 1 m brede gekmkte
gang met n1s en IJzeren elementen d1e wellicht dienden voor de bevestiging van bedradmg.
V1a deze gang wordt toegang verschaft tot de rechthoekige ru1mte van 3 x 2,85 m, met een
biJkomende Uitsprong aan noordelijke ZIJde van 1 x 0,8 m. In deze kleme ru1mte z1t een
opemng m de twee meter dikke voormuur, d1e naar het mldden toe versmalt, zoals een
zandloper. Aan de bultenziJde meet deze Vlerkante openmg 0,6 x 0,6 m. Ter hoogte van deze
openmg z1t er een kleme Vlerkante openmg doorheen het plafond. In de bmnenmuren ZIJn
mssen Uitgewerkt, door het weglaten van betonstenen.
Bunker 7: Betonnen m1l1ta1re constructie met een hoogte van 3,5 men een biJna rechthoekig
grondplan van 8,15 x 6,25 m, met een biJkomende Uitsprong m de zuidoosteliJke hoek en
een aanpalende borstwenng m de noordoosteliJke hoek. Aan zuideliJke ZIJde z1t tussen de
twee toegangen een uitspnngende betonnen blok, dat als platform fungeerde en v1a een nu
verdwenen trap beklommen kon worden. Het dak IS ter hoogte van deze Uitsprong hoger en
kon biJgevolg als borstwenng fungeren. De andere dakranden ZIJn afgeschumd. De constructie
1s opgetrokken met betonstenen. De muren ZIJn 1,5 m d1k. Het plafond 1s versterkt met IJzeren
profielen, waartussen houten plankjes werden gestoken (deels bewaard). De twee toegangen
vormen de u1temden van een geknikte gang, d1e op zun beurt toegang verschaft tot de
centrale ru1mte van 4,15 x 3,20 m. In de gang ZIJn twee n1ssen Uitgespaard en een grote ms
m het u1tspnngende blok. In de muren van de bmnenru1mte ZIJn eveneens niSJeS Uitgespaard
door het weglaten van betonstenen, steeds dne niSJes onder elkaar. Aan de noordZIJde IS een
grote n1s van 2 m lang Uitgespaard. In de muren z1tten Ijzeren elementen, wellicht bedoeld
om bedradmg te bevestigen. Er Zitten openmgen doorheen het dak en een schume opening
doorheen de zuideliJke Uitsprong. BIJ de 2 m hoge borstwenng ZIJn de restanten van een
platform en trapJe te z1en.
Bunker 8: Betonnen constructie van 7,25 x 9 m d1e aan noordwesteliJke ZIJde versmalt, met
aan zwdwesteliJke ZIJde een aanpalende borstwenng. Aan zuidoosteliJke ZIJde spnngt tussen
de twee toegangen een betonnen blok u1t, waarop een platform IS Uitgewerkt met ZIJmuurtJes,
d1e deels ZIJn afgebroken. De constructie IS opgetrokken met betonstenen. De dakranden ZIJn
schum afgewerkt en bevatten IJZeren elementen. Op het dak IS grasbegroe1mg aangebracht.
Het plafond 1s gegoten op stalen profielen, waartussen houten plankJes zaten (deels
bewaard). De twee toegangen vormen de u1te1nden van een gekmkte gang, d1e op ZIJn beurt
toegang verschaft tot een ru1mte van 4,25 m breed, d1e aan noordwesteliJke ZIJde versmalt
tot 3,25 m. In de bmnenmuren ZIJn niSJes Uitgewerkt, door het weglaten van betonstenen,
telkens drie onder elkaar. In de noordwesteliJke muur 1s een n1s Uitgespaard van 1,25 m lang.
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In de gang 1s eveneens een ms Uitgespaard, met een breedte van 0,8 m en een diepte van 1
m. Doorheen deze achtermuur loopt honzontaal een kleme Vlerkante openmg. Achter de
borstwenng, d1e 1,8 m hoog 1s, IS een lager platform met trapJes. Bovenaan op de borstwenng
1s een kle1ne ronde u1tspanng voor het plaatsen van een m1tra1lleur.
Bunker 9: Betonnen m11ita1re constructie van 7,35 m breed en maximaal 8,80 m lang, d1e aan
noordwesteliJke Zijde versmalt tot 1 m. Aan oosteliJke ZIJde spnngt de flank wat u1t. Tussen
de twee mgangen maan zuidoosteliJke ZIJde 1s een platform uitgewerkt tegen de dakrand. De
constructie 1s opgetrokken met betonstenen. De muren ZIJn 1,5 m d1k, ter hoogte van de
noordeliJke punt 1s d1t 2 m. Het plafond 1s gegoten op stalen profielen, waartussen houten
planken z1tten. De twee toegangen vormen het u1te1nde van een geknikte gang, waann n1ssen
ZIJn Uitgespaard. Aan oosteliJke ZIJde loopt d1e gang 1ets verder door m noordeliJke nchtmg.
De gang verleent toegang tot een centrale ru1mte van 3,05 x 3,25 m, met aan noordeliJke
ZIJde een kleme biJkomende ru1mte van 1 x 1,55 m. In het voorkamertJe z1tten stalen haken
m de muren. In de centrale ru1mte ZIJn niSJes Uitgespaard, telkens dne onder elkaar, door het
weglaten van betonstenen. Er z1tten kleme vlerkante openmgen doorheen het plafond. Eén
openmg loopt honzontaal doorheen de zu1del1]ke muur.
Bunker 10: Betonnen m11ita1re constructie met een rechthoekig grondplan van 7 x 6,5 m, met
muren van 1,5 m dikte en een betonnen platform rondom de constructie. De bunker IS
opgetrokken met betonstenen. Het dak 1s gegoten op stalen profielen. De dakranden ZIJn
afgeschuind en bevatten IJZeren elementen met gaatJes. Tussen de twee toegangen steekt
een lulfel van 1,20 m breed u1t, d1e te bere1ken was v1a een betonnen trap, d1e tegen de
ZUideliJke gevel was opgetrokken (z1e sporen op buitenmuur). Boven de rechtertoegang
mondt een kleme Vlerkante openmg u1t. Aan zuideliJke ZIJde z1tten twee toegangen, d1e de
wtemden vormen van een geknikte gang, met n1ssen. Ze verschaft toegang tot een centrale
ru1mte van 2,5 x 4 m. In de bmnenmuur tegenover de toegangen z1tten openmgen, d1e naar
bu1ten toe versmallen. In elke hoek van de bmnenru1mte z1t 1n het plafond een kleme
Vlerkante openmg. In de muren ZIJn niSJeS gecreeerd door het weglaten van betonstenen,
telkens dne onder elkaar.
Bunker 11: Betonnen constructie met rechthoekig grondplan van 7 x 6,6 m. De constructie
1s opgetrokken met betonstenen. De dakrand was afgewerkt met een biJkomend
gecementeerd laagJe (deels afgebrokkeld). Aan zuideliJke ZIJde steekt tussen de twee
toegangen een 2 m brede lu1fel op betonnen profleien u1t. Het dak verhoogt ter hoogte van
deze lu1fel, om er een borstwenng te vormen. In de zuidwesteliJke hoek IS er nog een aanzet
tot een. betonnen trap bewaard. De toegangen vormen de u1te1nden van een gekmkte gang,
d1e op ZIJn beurt toegang verschaft tot een rechthoekige ru1mte van 4 x 2,55 m. Het plafond
IS verstevigd met stalen profielen. In de bmnenmuren z1tten niSJes door het weglaten van
betonstenen, telkens twee boven elkaar. In elke hoek van de kamer z1t een vlerkante openmg
doorheen het dak. Eén open1ng loopt honzontaal, vanaf de kamer doorheen de gang tot
onderaan de lu1fel.
Bunker 12: Naar verluidt bovengrondse betonnen militaire constructie van het type
mitrailleurspost met dne opemngen m de voormuur. De openmg voor het handzoeklicht zou
ZIJn dichtgemetseld.
Bunker 13: Betonnen m11ita1re constructie van 6,9 x 8,6 m d1e aan noordeliJke ZIJde versmalt
tot 1 m breedte. Bovenop de constructie 1s aan de noordZIJde een borstwenng van 1,7 m
hoog aangebracht, waardoor de constructie h1er 5 m hoog IS. De constructie 1s opgetrokken
met betonstenen. De dakranden ZIJn afgewerkt met een fl]ne gecementeerde laag. Op de
rand van het dak z1tten IJzeren elementen met kleme gaatJeS. Het plafond b1nnen1n 1s
verstevigd met stalen prof1elen waartussen houten planken z1tten (deels bewaard). Aan
ZUideliJke ZIJde z1tten twee toegangen, d1e de u1te1nden vormen van een gekn1kte gang. De
gang loopt ter hoogte van de rechtertoegang nog 1ets verder door m noordeliJke richtmg. V1a
een doorgang wordt de grootste ru1mte bere1kt, 3,25 x 3 m groot, met aan noordeliJke ZIJde
een kleme voorkamer van 1,3 x 1 m. In de meest noordeliJke muur, d1e 2 m d1k 1s, z1t er een
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openmg van 0,5 x 0,5 m, d1e naar het m1dden toe versmalt zoals een zandloper. In het plafond
ZIJn er mm1mum dne kleme Vlerkante openmgen. In de muren van de grootste ru1mte z1tten
n~ssen, meestal twee onder elkaar. BIJ de toegangen ZIJn er IJZeren deurelementen bewaard.
In de gang z1tten IJZeren elementen m de muren (wellicht voor de bevest1gmg van bedrading)
en 1s een grote niS Uitgewerkt m de zuideliJke muur. Doorheen deze muur loopt een
honzontale open1ng.
Bunker 14: Betonnen m1llta1re constructie van 6,8 x (max1maal) 8,6 ·m lengte, d1e aan
noordeliJke ZIJde versmalt tot 1 m. Aan oosteliJke ZIJde paalt een borstwenng aan, met
platform en trapJeS. De constructie IS opgetrokken met betonstenen. Op het dak 1s
grasbegroeiing aangebracht. Op de dakrand z1tten IJZeren elementen met gaatJeS. Het plafond
1s gegoten op IJzeren profielen, waartussen houten planken z1tten (grotendeels bewaard). Aan
zuideliJke ZIJde z1tten twee toegangen, d1e de u1temden vormen van een geknikte gang. BIJ
de toegangen ZIJn IJzeren elementen bewaard. Deze gang loopt aan oosteliJke ZIJde nog 1ets
verder u1t. V1a de gang wordt de centrale bmnenru1mte bere1kt van 3 x 3,25 m, met aan
noordeliJke ZIJde een biJkomend klem kamertJe van 1 x 1,40 m. In de noordeliJke, 2 m d1kke
muur, steekt een openmg van 0,5 m breed, d1e naar het m1dden toe versmalt zoals een
zandloper. In deze openmg steekt nog houten beplankmg. In de muren ZIJn niSJeS
Uitgespaard, telkens dne boven elkaar, door het weglaten van betonstenen. In de achtermuur
z1t er een grotere n1s. Tegen het plafond z1tten IJzeren haken. Doorheen het plafond Zitten
d1verse kleme Vlerkante open~ngen. Eén open1ng loopt honzontaal doorheen de zuideliJke
muur. BIJ de borstwenng ZIJn een platform en trapJeS bewaard.
Bunker 15: Betonnen m1llta1re constructie van 6,9 x 8,9 m, d1e naar het noordoosten toe
versmalt tot 1 m. Aan noordwesteliJke ZIJde paalt een 2 m hoge borstwenng aan de
constructie, met restanten van platform en trapJes. Ter hoogte van de borstwenng IS aan
noordoosteliJke ZIJde een betonnen pad Zichtbaar, d1e tegenover de punt van de constructie
tot een groot vlak vergroot. De constructie 1s opgetrokken met betonstenen. De schume
cementlaag aan de dakranden 1s deels afgebrokkeld. Op de dakrand z1tten IJZeren elementen
met ronde openmgen, terWIJl er m de bultenmuren fiJne IJzeren elementen bevestigd ZIJn. Het
plafond 1s verstevigd met stalen profleien waartussen houten planken z1tten. Twee toegangen
aan ZUidwesteliJke ZIJde vormen de u1temden van een geknikte gang, d1e aan zuidoosteliJke
ZIJde wat verder doorloopt. De gang bevat een niS m de achtermuur. V1a een doorgang kan
een bmnenru1mte berè1kt worden van 3,3 x 3 m, d1e aan noordoosteliJke ZIJde u1tgeeft op een
kleme ru1mte van 1,40 x 1 m. In de noordoosteliJke 2 m d1kke muur, m de punt van de
constructie, steekt een openmg van 0,5 m breed, d1e naar het mldden toe versmalt zoals een
zandloper. Deze openmg 1s nog bekleed met houtwerk. BIJ de toegangen ZIJn IJzeren
deurelementen en een gleuf bewaard. In de bmnenmuren ZIJn niSJeS gecreeerd door het
weglaten van betonstenen, telkens dne boven elkaar. In het plafond steken verschillende
vlerkante openmgen. Eén openmg loopt honzontaal vanaf de grootste ru1mte door tot centraal
m de achtergevel van de constructie.
Bunker 16: Betonnen m1llta1re constructie met rechthoekig grondplan van 6,7 x 6,55 m,
opgetrokken aan de hand van betonstenen. De constructie ligt tot 0,8 m verzonken m de
omliggende we1de. De dakrand IS afgeschumd. Het plafond 1s gegoten tegen een houten
bek1stmg en versterkt met stalen profielen. Aan de randen van het plafond, waar de stalen
profleien of het gegoten beton ontbreken, ZIJn hogerop ook betonstenen met ronde openmgen
te z1en. Aan zUideliJke ZIJde z1tten twee toegangen, d1e de UItemden vormen van een gekn~kte
gang, d1e op ZIJn beurt toegang verschaft tot de centrale bmnenru1mte van 4 x 2,55 m. In de
westeliJke muur loopt een vnJ grote openmg schum omhoog, vermoedeliJk voor het sturen
van lichtsignalen. Ter hoogte van deze open~ng z1t er m het plafond een klemere Vlerkante
openmg. In de oosteliJke muur z1t er een klemere openmg recht doorheen de muur. Tegen de
ZUideliJke gevel z1tten sporen van een afgebroken luifel. Het dak verhoogt op deze plaats en
kon zodoende als borstwenng fungeren.
Bunker 17: Bovengrondse betonnen m1llta1re constructie met nagenoeg rechthoekig
grondplan van 7,8 op 6 m, op een msprong m de zUidoosteliJke hoek na. Rondom de bunker
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1s een betonnen vloerplaat te z1en. De constructie IS opgetrokken met betonstenen. De
dakranden en enkele hoeken van de constructie ZIJn schum afgewerkt. Op het dak IS er
grasbegroe11ng. Het plafond bmnenm 1s verstevigd met stalen profielen waartussen houten
balken ZIJn aangebracht. Twee toegangen aan westeliJke en zuideliJke ZIJde vormen de
u1temden van een geknikte gang, d1e op ZIJn beurt toegang verschaft tot een bmnenru1mte
van 4 x 2 m. In de 1,6 m brede oosteliJke muur z1tten dne open1ngen, waarvan de meest
noordeliJke een Vlerkante vorm heeft, d1e naar het m1dden toe versmalt. De twee andere
openingen verbreden naar bu1ten toe tot 1 m breedte. BIJ de toegangen ZIJn IJzeren
deurelementen bewaard. Tegen de muren van de gang ZIJn IJzeren elementen aangebracht,
wellicht voor de geleiding van bedradmg.
Bunker 18: Betonnen constructie van 9 x 6,8 m, d1e naar het noordoosten toe versmalt tot 1
m. Rondom rond de bunker 1s een betonnen vloerplaat te Zien. De constructie IS opgetrokken
met betonstenen. De dakranden ZIJn schuin afgewerkt. Op het dak IS er grasbegroe11ng. Het
plafond 1s gegoten tegen goed bewaarde houten planken, die tussen IJzeren profielen ZIJn
geplaatst. Twee toegangen aan zuidwesteliJke ZIJde vormen de u1temden van een geknikte
gang, d1e 1n noordoosteliJke nchtmg nog wat doorloopt. V1a een doorgang 1n de gang wordt
een bmnenru1mte bereikt van 3 x 3,25 m, d1e aan noordoosteliJke ZIJde Uitgeeft op een kleme
trapez1umvorm1ge ru1mte. In deze kle1ne rwmte z1t 1n de 2 m dikke noordoosteliJke voormuur
een openmg, d1e zoals een zandloper naar het m1dden toe versmalt. In deze openmg z1tten
nog resten van een houten bekledmg. In de bmnenmuren ZIJn niSJes gecreeerd door het
weglaten van betonstenen. In de gang z1t 1n de achterste muur een grotere niS. In de muren
van de gang ZIJn IJZers met een nng bewaard, wellicht voor de gele1d1ng van bedradmg. In
het plafond van de kleme voorkamer z1t een kleme Vlerkante opemng. Een andere open1ng
loopt henzontaal vanaf de grootste ru1mte door tot centraal 1n de achterste muur. BIJ de
toegangen ZIJn IJzeren deurelementen bewaard.
Bunker 19: Naar verluidt betonnen m11ita1re constructie met een rechthoekig grondplan van
7,75 x 6 m, met een aanpalende borstwenng aan de noordwesteliJke hoek. De constructie IS
opgetrokken met betonstenen. De dakranden ZIJn gebogen afgewerkt. In het plafond ZIJn
stalen profielen te z1en, waartussen zware houten planken steken. De twee toegangen aan
ZUidoosteliJke en zuidwesteliJke ZIJde vormen de u1temden van een gekmkte gang, d1e op ZIJn
beurt toegang verschaft tot een bmnenru1mte van 4 x 2,1 m. De gang loopt aan westeliJke
ZIJde nog wat verder door 1n noordwesteliJke nchtmg. In de noordwesteliJke 1,5 m dikke
voormuur Zitten dne opemngen, waarvan de meest noordeliJke VIerkant van vorm 1s en naar
het midden toe versmalt. De twee andere openmgen verbreden naar bu1ten toe, tot 1 m
breedte. In het plafond z1t één Vlerkante openmg, vooraan 1n de rechterhoek van de
bmnenru1mte. Er zouden dne stalen haken bewaard ZIJn 1n de muren van de gang. De
borstwenng zou 2,25 m hoog ZIJn. Achter de borstwenng IS er een betonnen platform, dat v1a
een betonnen trapJe bere1kt kon worden.
Bunker 20: Betonnen m11ita1re constructie met een biJna v1erkant grondplan van 7 x 6,5 m,
op een afgesneden hoek aan oosteliJke ZIJde na. De bunker ligt lager dan het omliggende
maa1veld. Aan de noordeliJke hoek paalt een (deel van een) borstwenng aan de constructie.
De bunker IS opgetrokken met betonstenen. Aan zuidwesteliJke ZIJde verhoogt de dakrand.
De rest van de dakrand 1s schum afgewerkt. Op het dak 1s er grasbegroe11ng. Het plafond IS
verstevigd met stalen profielen. Aan zuidoosteliJke en zuidwesteliJke ZIJde z1t telkens een
toegang, d1e beiden de u1temden vormen van een gekmkte gang met verschillende n~ssen en
msprongen. V1a een doorgang kan een bmnenru1mte van 3 x 2,5 m betreden worden. In de
bmnenmuren ZIJn n1ssen Uitgewerkt, per twee of per dne boven elkaar, door het weglaten
van betonstenen. In het plafond zitten Vlerkante openmgen van 0,20 x 0,20 m. Er z1tten
IJZeren elementen m de muren, wellicht voor de bevest1g1ng van bedradmg.
Het IS e1gen aan bunkers dat er 1n de ondergrond 1n 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 beschermmg beoogt het behoud van de betonnen verdedigingswerken;
2°

3°

4°

5°

6°

7°

de algemene doelstelling van de bescherming IS meer bepaald het behoud en de
mstandhoudmg van de erfgoedkenmerken en -elementen d1e de bas1s vormen voor de
erfgoedwaarden, waaronder de constellatie aan betonnen constructles met hun
oorspronkeliJke mdellng en afwerkmg, mclus1ef de openmgen en n1ssen 1n dak, muren
en vloeren. BIJZondere aandacht moet besteed worden aan het behoud van houten en
IJzeren onderdelen. Er d1ent eveneens gestreefd te worden naar het behoud 1n s1tu van
ondergrondse constructleve elementen en aanslwtende m1llta1re Infrastructuur, zoals
vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelmg;
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 1n de betonnen post. Ook de spontane
opslag van bomen en stru1ken zou omz1cht1g verWIJderd kunnen worden. Aarde en
grasbegroeung, tiJdens de oorlog aangelegd op het dak van de bunker, of
mosbegroeung op de muren, vallen h1er n1et onder;
het droog houden van de bunkers door gepaste maatregelen tegen watennSIJpellng met
name het afdekken van eventuele openmgen 1n het dak zonder de luchtCirculatie te
WIJZigen, bevordert de mstandhoudmg 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 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, blikseminslag, 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 1n geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelatmg
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 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:
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekkmg;
a)
b)
het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
c)
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;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegmgen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlcite1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ez1ngspubllc1te1t en met u1tzondenng
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5°

Voor
1°
2°
3°

4°

5°
6°

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 m2;
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorz~enmgen
a)
en le1dmgen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen, met u1tzondenng van gladde schnkdraad
en pnkkeldraad ten behoeve van veekenng;
het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
c)
en paden;
het aanleggen of WIJZigen van verhardmg met een mm1male gezamenliJke
d)
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
e)
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;
het aanleggen van sport- en spelmfrastructuur of parkeerplaatsen;
f)
g)
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructles;
het aanplanten, vellen, roo1en en ontstronken van bomen;
h)
1)
het plaggen en het afvoeren van de plaggen.
het mteneur:
het Uitvoeren van destructief matenaaltechmsch onderzoek;
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van t,l1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
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 IS geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve1l1gmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier
onderhoud.
Brussel,

2 5 APR. 2018
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Bele1d en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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