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Vlaall'!se
'~'2 \ Regenng

Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de
Duitse mitrailleurspost met hefkoepel {Hollandstellung) in Damme
{Lapscheure)
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 bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, art1kel 6, 1 °;
Gelet op het mm1steneel beslult van 17 JUli 2017 tot voorlopige beschermmg als monument
van de Du1tse mitrailleurspost met hefkoepel (Hollandstellung) m Damme (Lapscheure);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 24 augustus 2017 tot en met 23
september 2017 en waarvan de behandelmg IS opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Dwtse mitrailleurspost met hefkoepel
(Hollandstellung) aantoont;
Overwegende dat de Du1tse mitrailleurspost met hefkoepel (Hollandstellung) als monument
histonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als ZIJnde een heel spec1f1eke betonnen verded1gingsconstruct1e, d1e tiJdens de Eerste
Wereldoorlog biJ WIJZe van expenment werd opgetrokken. D1t type mitrailleurspost met
hefkoepel d1e op en neer kon gaan, was eerder naar verluidt 'succesvol' mgezet m de
Champagnestreek m FrankriJk. De bouw van de mitrailleurspost langs de ZeediJk werd pas
begm 1917 aangevat, nadat de rest van de eerste lm1e mm of meer was aangelegd. De
h1stonsche context, met name de WIJZe waarop de mitrailleurspost werd mgeplant m de
ZeediJk, 1s veelbetekenend. Deze diJk vormde h1er de eerste verded1gmgsh]n van de
Hollandstellung. Deze mplantmg en het hefboomsysteem waarmee de koepel op en neer kon
gaan, WIJzen opn1euw op het grote belang dat besteed werd aan het verborgen houden van
m1hta1re infrastructuur.
Er ZIJn geen andere mitrailleursposten van d1t type wt de Eerste Wereldoorlog m Vlaanderen
gekend, waardoor de constructie zeldzaam 1s. Vóór de Eerste Wereldoorlog werd d1t pnnc1pe
van mitrailleurspost met hefkoepel wel al toegepast, onder meer m de fortenbouw. Ook na
de Eerste Wereldoorlog zouden dergeliJke mitrailleursposten opgetrokken worden, onder
meer m de Franse Maginotlmte;
Overwegende dat de Du1tse mitrailleurspost met hefkoepel (Hollandstellung) als monument
architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Als ZIJnde een opmerkeliJke m1tra1lleurspost, d1e qua opbouw heel uniek IS voor de
bunkerbouw u1t de Eerste Wereldoorlog. De constructie wordt m Du1tse documenten
aangeduid met Heb- und (ver)senkbarer Maschmengewehr Stand. De kern van de bunker
bestaat nameliJk u1t een ronde schacht met stalen samenstel onder een pantserkoepel.
DankZIJ stalen geleidmgsbalken kon de koepel op en neer gelaten worden. De stalen
onderdelen van deze m1tra1lleurpost ZIJn bewaard, waardoor de bunker hoog scoort op vlak
van authent1c1te1t en gaafhe1d;
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Overwegende dat de Durtse mrtrarlleurspost met hefkoepel (Hollandstellung) als monument
technrsche waarde bezrt dre als volgt wordt gemotrveerd:
Als betonnen constructre, dre speerfrek voor mrlrtarre doelernden werd opgetrokken. Deze
betonnen constructre met haar bouwtechnrsche kenmerken van zowel bovengrondse als
ondergrondse aard, geturgt van het belang en de evolutie van de betonbouw in de
stellrngenoorlog, dre de Eerste Wereldoorlog geworden was. Noorteerder werden zo massaal
betonnen verdedrgrngsconstructres opgetrokken als tiJdens de Eerste Wereldoorlog. Daar
waar er rn de eerste oorlogsJaren werd germprovrseerd en geexpenmenteerd met allerlel
typologreen en toegepaste technreken rn de betonbouw, evolueerde men gelerdeliJk naar zo
sterk en effrcrent mogeliJk urtgedokterde standaardontwerpen, dre rn sommrge gevallen voor
meerdere doelen konden gebrurkt worden. TIJdens het rnterbellum en de Tweede
Wereldoorlog zou drt Ierden tot de massaleurtbouw van heuse bunkerstelhngen, met bunkers
dre tot rn het klemste detarl waren gestandaardiseerd;
Overwegende dat de Durtse mrtrarlleurspost met hefkoepel (Hollandstellung) als monument
culturele waarde bezrt dre als volgt wordt gemotrveerd:
Als materrele geturge van de Grooten Oorlog, dre Vlaanderen Jarenlang rn ZIJn greep had en
het leven van ontelbaar veel mensen rngnJPend tekende of volledrg verwoestte. De Eerste
Wereldoorlog was een rnternatronale gebeurtenrs biJ urtstek, waarbiJ het gros van Vlaanderen
door een VIJandeliJke mogendherd werd bezet. De hennnenng aan de Eerste Wereldoorlog
kent nog steeds een breed maatschappeliJk en mternatronaal draagvlak,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van artrkel 6.1.1 tot en met artrkel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artrkel 6.2.1 van het OnroerenderfgoedbeslUit
van 16 mer 2014 worden de volgende onroerende goederen defrnrtref beschermd als
monument:
Durtse mitrarlleurspost met hefkoepel (Hollandstellung), ZeediJk zonder nummer rn Damme
(Lapscheure), bekend ten kadaster Damme, Sde afdeling, sectre B, perceelnummer 748
(deel).
De defmrtref beschermde onroerende goederen ZIJn aangedurd op het plan dat als biJlage biJ
drt beslurt wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fysreke toestand van de defrnrtref beschermde goederen wordt als
biJlage biJ drt beslurt gevoegd.
Art.
1°
2°
3°
4°

2. §1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
hrstorische waarde;
archrtecturale waarde;
technrsche waarde;
culturele waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Betonnen mrhtaire post, bestaande urt een mrn of meer vrerkante rurmte aan de westeliJke
ZIJde van de diJk, met schurn daarop een gang dre naar het mrdden van de dr]k loopt en er
urtmondt rn een ronde schacht met stalen samenstel onder een pantserkoepel. Het beton rs
gegoten tegen een houten bekrstrng. Bovenop de constructre rs er begroeung.
De toegang aan westeliJke ZIJde ztt maar ten dele bovengronds en kon vermoedeliJk
afgesloten worden, gezten de bewaarde IJzeren elementen. De gang ts VIJf meter lang en
zowel de vloer als het plafond ervan verhogen naar het mtdden. In de westeliJke rutmte en
gang ziJn enkele IJZeren elementen bewaard, vermoedeliJk voor de bevestrgrng van
bedradrng.
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De schacht heeft een doorsnede van 125 cm. De koepel bevat ronde gaten volgens een
symmetnsch patroon en 1s bevestigd aan twee stalen gele1dmgsbalken. Aan de westeliJke
ZIJde van de koepel1s er een rand van enkele deCimeters breed.
Het IS e1gen aan bunkers dat er m de ondergrond m en rond de bunker constructleve
elementen of m1l1ta1re mfrastructuur z1tten d1e rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelmg. Ter hoogte van de toegang
bevond z1ch oorspronkeliJk een betonnen deel van de constructie, dat vermoedeliJk
ondergronds bewaard IS.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
1°
de beschermmg beoogt het behoud van de betonnen bunker;
2°

3°

4°

5°

6°

7°
8°

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 post met ZIJn oorspronkeliJke mdehng en
afwerkmg. BIJZOndere aandacht moet besteed worden aan het behoud van de IJZeren
onderdelen. Er d1ent eveneens gestreefd te worden naar het behoud m s1tu van
ondergrondse constructleve elementen en aansluitende m1hta1re Infrastructuur, zoals
vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabelmg;
de erfgoedwaarden van de bunker en de leesbaarheld ervan zouden desgevallend
versterkt kunnen worden door het verWIJderen van met-oorspronkeliJke matenalen,
schroot, bouwafval en rommel op, tegen en m de betonnen post. Ook de spontane
opslag van bomen en struiken 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 met onder;
het droog houden van de bunker door gepaste maatregelen tegen watennsiJpelmg met
name het afdekken van eventuele openingen m het dak zonder de luchtCirculatie te
w1jz1gen, 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, 1n 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;
biJ werkzaamheden aan de diJk vóór de toegang van de m1tra11leurspost en/of aan
ZeediJk zelf d1ent er rekenmg gehouden te worden met de mogeluke aanwez1ghe1d van
een ondergronds deel van de bunker.

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, bhksemmslag, 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 beve1llgmgsmaatregelen te nemen 1n 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 rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
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4°

5°

Voor
1°
2°
3°

4°

5°
6°

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 WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkingslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bwtenschnJnwerken,
deuren, ramen, lu1ken, poorten, inclusief de al dan n1et f1gurat1eve beglazing,
beslag, hang- en slwtwerk;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, inclusief n1euwe toevoegingen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publiciteitsinrichtingen of
Uithangborden, met wtzondenng van verk1ezingspubhcite1t en met u1tzondenng
van pubiJcJteJtsinnchtingen, 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 omgevingswerken:
a)
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoowenmgen
en le1dmgen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afslwtmgen, 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 minimale gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het u1tbre1den van bestaande verhardingen met
minimaal 30 m 2, met u1tzondenng van verhardmgen geplaatst binnen een straal
van 30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
e)
het plaatsen of WIJZigen van straatmeub1la1r, met uitzondenng van n1et-aard- en
met-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld in art1kel 65 van het
KonmkhJk Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
poht1e van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
f)
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
g)
graafwerken m funct1e van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructJes;
h)
het aanplanten, vellen, ro01en en ontstronken van bomen;
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 meuwe structuren;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche materialen en het toepassen van
behandelingen met als doel de histonsche matenalen te reinigen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
het verWIJderen, vervangen of WijZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
binnenschnJnwerken, mclusief de al dan niet f1gurat1eve beglazmg, lambnsenng, beslag,
hang- en slwtwerk, en van de waardevolle inteneurdecorat1e;
het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een andere
samenstellmg of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde elementen;
het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen m andere kleuren of
kleurschakeringen of met een andere verf~oort dan de aanwezige.

Pagma 4 van 5

Er 1s geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
beve1llgmgsmaatregelen m geval van nood 1 noch voor de u1tvoenng van regulier
onderhoud.
Brussel 1
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De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Bele1d en Onroerend Erfgoed 1

Geert BOURGEOIS
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