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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
'Eendenkooi van Merkem' in Houthulst (Merkem)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 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 Regenng, art1kel 6, 1 °;
Gelet op het m1msteneel beslult van 5 februan 2018 tot voorlopige beschermmg als
monument van 'Eendenkooi van Merkem' m Houthulst (Merkem);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 20 februan 2018 tot en met 24 maart
2018 en waarvan de behandeling van de opmerkmgen, bezwaren en het adv1es van de
gemeente 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de eendenkool van Merkem aantoont;
Overwegende dat de eendenkoOl van Merkem als monument h1stonsche waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
De eendenkool van Merkem heeft een h1stonsche waarde als getu1ge van een biJZondere
Jachttechniek op waterwild (zogenaamd vangbednJf) zoals d1e vanaf de middeleeuwen werd
toegepast. Er ZIJn sterke aanWIJZingen dat het ontstaan van eendenkoOien m Vlaanderen moet
gesitueerd worden. De oudste vermelding van de eendenkool van Merkem gaat terug tot
1591, maar de oorsprong van de constructie kan veel ouder ZIJn en opklimmen tot de
middeleeuwen verm1ts de constructie als leengoed bekend IS. Bovendien was het omliggende
landschap, als Uitgeveend graslandgeb1ed, al vanaf de 12de-13de eeuw een zeer geschikt
ple1stergeb1ed voor watervogels. De eendenkoOl 1s onafgebroken verbonden aan het kasteel
van Merkem, waarvan de gesch1edems mlnstens teruggaat tot de vroege 12de eeuw. De
heren van Merkem konden z1ch hiervoor beroepen op het feodale Jachtrecht. De eendenkool
wordt voor het eerst dUideliJk weergegeven op een 17de-eeuwse handgemaakte kaart,
gesitueerd tussen 1672 en 1696. H1erop 1s ook een groot bouwvolume voorgesteld waarover
geen nadere gegevens bekend ZIJn.
De eendenkool van Merkem 1s meerdere malen henngencht, onder meer m opdracht van de
Baron P1erre de Conmek de Merckem (1882-1963) m 1919, na de grond1ge vernieling tiJdens
de Eerste Wereldoorlog, toen de eendenkool m het mundat1egeb1ed van de Belg1sch-Du1tse
frontsector lag. In het koo1bos was mmstens één mitrailleurpostJe aanwez1g, als
vooruitgeschoven onderdeel van een Du1tse verded1gmgslime tussen de gehuchten Lu1gem
en V1]fhu1zen. Een laatste grote hennnchtmg, m opdracht van de adelliJke fam11ie de Conmek
de Merckem en de aanverwante fam11ie van Caloen, dateert van 1959.
De eendenkool werd als vangstmstallat1e geexplo1teerd door de adelliJke e1genaars, v1a hun
rentmeesters of v1a een zogenaamde koo1baas. Hiervoor werd een vaste koo1man m d1enst
genomen. Er 1s aangetoond dat er familiebanden waren tussen de koOlmannen van de
eendenkool van Merkem en deze van de nabiJgelegen eendenkool van De Blankaart m
Woumen. De 1n1t1ele functie van de eendenkool voorzag m afzet van Wild (eendenbout,
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eendenborst, mogeliJk ook pastel), deels voor e1gen consumptie maar ook voor afzet, onder
meer 1n Roeselare;
Overwegende dat de eendenkool van Merkern als monument techmsche waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
De eendenkool van Merkern heeft een technische waarde omwille van de mnchtmg volgens
het algemeen bekende rogge-e1-type. U1t mondelinge overlevenng 1s bekend dat biJ de
heraanleg van de constructie 1n 1959, door e1genaar Baron P1erre de Conmek de Merckem,
msp1rat1e werd opgedaan 1n de eendenkooien van Meetkerke, Bornem en twee andere, met
nader bekende constructles 1n Nederland. Met name de vormgeliJkenissen tussen de
eendenkool van Merkern en deze van Meetkerke ZIJn treffend.
De bewaarde mnchtmg 1s Uitgerust met v1er vangpiJpen met gekromd vangfu1knet. D1t
vangp1Jptype, ten onrechte vaak als het oud-Hollandse type voorgesteld, vormt een Vlaams
prototype en stond garant voor een ru1mere verspreiding 1n de ons omnngende landen. Op
bas1s van Zichtbare rellefsporen op d1g1tale luchtbeelden 1s ook een rellet van een vroegere
vangpiJP of van een toevoersloot bekend, waardoor verondersteld wordt dat de eendenkool
voor 1919 of voor 1959 een andere 1nncht1ng kende. Alle beschikbare 1conograf1sche bronnen
voor 1965 WIJZen ook 1n d1e nchtmg. Het u1tz1cht van deze vangpiJP of van een eventuele
andere 1s gedocumenteerd door enkele UitzonderliJke fotografische opnamen genomen tussen
1890 en 1907.
Alle toebehoren waarmee een eendenkool 1n 1959 als biJZondere vangst1nstallat1e werd
mgencht, waaronder vangpiJpen met IJZeren beugels overspannen door kippengaas,
steunconstructles van de vroegere netschermen u1t gerecupereerde spoorstaven en
betoniJzer en plaatseliJk ook met gerecupereerde houten spoorwegdwarsllggers, vormen één
geheel en ZIJn h1er nog als rellet afleesbaar. Om de oeverzones van de koolplas en van de
vangpiJpen te versterken werden toen ook betonnen oeververdedigingen aangebracht. In het
koo1bos komt nog een relletpopulatie voor van Canadese kornoelJe, d1e ongmeel als vlechten bindmatenaal d1enst deed om de eendenkool met houten vangpiJpen op te bouwen en te
onderhouden. De plaatseliJke heesterbeplanting van sneeuwbes langs delen van het koo1pad
en op de verhoogde bermen langs de koolplas verschafte extra beschuttmg langs de
loopschermen.
Als belangnJke secundaire u1trustmg IS nabiJ de zuidoosteliJke vangpiJp ook een bakstenen
koolhUISJe bewaard. Het vervangt een voorgaand exemplaar dat deels Uit net was
opgebouwd. Het oorspronkeliJk door een houten deur afgesloten koolhUISJe IS voorzien van
een bak om lokvoeder te bewaren en twee loervenstertJes. Er ZIJn ook bakstenen steunen
aanwezig waarop oorspronkeliJk een rustplank was gemonteerd. Op de muren en aan het
plafond van het koOlhUISJe ZIJn IJZeren rekken en haken gemonteerd, bedoeld om
vangfuiknetten op te hangen en te laten drogen. Rond het koo1bos en langs de vangpiJpen
lopen er vervaagde tracés van 1ets verhoogde koo1paden. Langs de ko01plas l1ggen ook
verbrede bermen waarop eenden konden rusten. Een haak om de netschermen aan te bmden
en eendenlokfluitJe voor de orgamsat1e van de Jacht ZIJn bewaard gebleven.
De mplantmg van de eendenkoOl werd bepaald door de llggmg bmnen de brede,
overstroombare IJzervlakte waarbmnen een trad1t1oneel hoOilandbeheer werd gevoerd. D1t
grote waternJke gebled was daardoor een aantrekkeliJk ple1stergeb1ed voor watervogels,
noodzakeliJk voor een succesvolle eendenvangst. Het omgrach.te ko01bos, met daann
fragmenten van hakhout met overstaanders, respectleveliJk 1n de struiklaag en opperhoutlaag
1s nog goed herkenbaar. V1a een noordeliJke gracht werd een vaarverbmdmg gemaakt met
het KoevaartJe om de eendenkool met een bootJe te bere1ken;
Overwegende dat de eendenkool van Merkern als monument volkskundige waarde bez1t d1e
als volgt wordt gemotiveerd:
BIJ de aanleg van de eendenkool speelde grondbezit en vermogen een belangnJke rol. De
eendenkool van Merkern benadrukte de status van de achtereenvolgende Heren van Merkem,
waaronder de fam1lle de Merode 1n de 18de eeuw en de fam1lle de Conmek de Merckem 1n de
19de en 20ste eeuw. De eendenkool zorgde ervoor dat men op het kasteel van smaakvol
vlees was verzekerd. De explo1tat1e van de eendenkool was onderdeel van het omvattende

Pagma 2 van 6

beheer van het adelliJke domem en behoorde toe aan rentmeesters. Het toez1cht op de
eendenkoOl werd toevertrouwd aan zogenaamde koolbazen of aan Jachtopzichters.
Zeker smds de 19de eeuw, maar vermoedeliJk reeds veel eerder hadden de kasteelheren een
vaste ko01man 1n dienst. De oudst bekende koo1man 1n Merkern IS een zekere Lou1s Leeman.
HIJ werd opgevolgd door Amandus Decap (1837-1916), w1ens echtgenote, Rosalle Deke1rel
(1845-1940), de en1ge bekende koolvrouw IS 1n Vlaanderen. ZIJ werden 1n hun functie
opgevolgd door hun zoon René Decap (1875-1931). Het UitzonderliJke landeliJke beroep van
ko01man werd 1n st1lte en eenzaamheld en vaak 's nachts op en rond de eendenkoOl
Uitgeoefend. De laatste ko01man van de eendenkool van Merkern was Gerard Van
Peperstraete, d1e het vak leerde van ZIJn vader Arsène Van Peperstraete. ZIJn schoonzoon
Ivan Desot 1s de laatste hulp-koolman 1n Vlaanderen. Het sollta1re beroep of biJberoep werd
steevast als gehe1mzmn1g omschreven waardoor het een memorabele volkskundige
achtergrond kende. U1t bronnenstudie 1s bekend dat het gebruik van een rosse koolhond en
van een fluitJe om eenden te lokken 1n de eendenkool van Merkern werd toegepast;
Overwegende dat de eendenkool van Merkern als monument ruimteliJk-structurerende
waarde beZit d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De eendenkool van Merkern bez1t een courante aanleg met een mm of meer rechthoekige
omgrachte koolplas met v1er vangpiJpen, omgeven door een koo1bos met een vanatle van
opgaande bomen en een stru1klaag. Het koolbos 1s omgeven door vanu1t de IJzer
overstroombare graslanden. Deze open vlakte van voornameliJk hooilanden zonder
perceelsrandbegroe11ng zorgt ervoor dat het koolbos een sterk ruimteliJk-structurerend
element IS 1n de brede IJzervalle1;
Overwegende dat de eendenkool van Merkern als monument wetenschappeliJke waarde bez1t
d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De eendenkoOl van Merkern 1s, na verlies van de oorspronkeliJke Jachtfunctle, verder
ontwikkeld tot een biJZOnder biotoop voor broedende en pleisterende watervogels. Het
koOlbos groe1de u1t tot broedkolome van blauwe relgers en aalscholvers. De begroeiing van
het koo1bos, bestaande wt een begreppeld alluv1aal bos b1edt een afwisselend biotoop voor
houtachtige en kru1dacht1ge planten. Het spectrum aan soorten en -vanete1ten u1t het genus
Populus (populier) bestaat u1t spec1f1eke en karaktenst1eke cultuurvanete1ten.
Het gebruik van de eendenkoOl van Merkern als vogelnngplaats vanaf omstreeks 1960, door
mede-elgenaar Baron Roger van Caloen (1912-1985), geeft u1tdrukkmg aan een aanvullende
wetenschappeliJke waarde. Het Inschakelen van deze liefhebben] was een aanvullmg biJ de
Jachtfunctie maar betekende ook een mot1vat1e tot behoud van de vangstmstallat1e. In deze
eendenkoOl werden aanzienliJke aantallen watervogels gelokt, genngd, vnJgelaten en
eventueel terug gevangen, met het oog op orn1tholog1sch onderzoek naar aspecten van onder
meer verspre1dmg, levensduur en m1grat1e van soorten. D1t onderzoek gebeurde h1er tiJdeliJk
vanu1t een onderlmg samenwerkingsverband tussen de pnvate e1genaar en Tnnga, een
vogelnnggroep rond Paul Houwen (1933-1991), voormalig conservator 1n het nabiJgelegen
natuurreservaat De Blankaart. Van de genngde eenden ZIJn taln]ke terugmeldingen bekend,
onder meer wt Noord-Europese landen en u1t Az1at1sch Rusland,

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:
de eendenkool van Merkem, met een ko01plas en v1er als rellet bewaarde vangp1Jpen, een
koo1bos, een koOl hUISJe, en een gracht aansluitend op het Koevaart]e, Oostbroekstraat zonder
nummer 1n Houthulst, bekend ten kadaster: Houthulst, 2de afdelmg, sect1e A,
perceelnummers 183 (deel), 184 (deel), 185, 186/2 (deel), 187 (deel), 187/2 (deel), 187/3
(deel), 198 (deel), 199 (deel) en 200 (deel).
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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 defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1°
h1stonsche waarde;
2°
3°
4°
5°

technische waarde;
volkskundige waarde;
ruimteliJk-structurerende waarde;
wetenschappeliJke waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
1°
de eendenkool van Merkern bewaart een koolplas van c1rca 0,4 hectare groot, met v1er
vangpiJpen en één mogeluk rellet van een oudere vangpiJp of van een toevoersloot;
2°
de koolplas 1s omgeven door een omgracht koolbos van c1rca 2,8 hectare groot, met
een noordeliJke grachtverbmdmg tot aan het KoevaartJe;
3°
de gekromde vangpiJpen liggen, volgens het type van een rogge-el, m elke hoek van
de koo1plas, zoals laatst henngencht m 1959;
4°
op de lange ZIJden van de koolplas komen telkens brede bermen voor;
5°
m de oeverstroken van de koolplas en biJ de aanzet van de vangpiJpen komt een
oeverbeschoe1mg met betonplaten voor;
6°
alle vangpiJpen ZIJn gebaseerd op het Oud-Vlaamse vangpiJptype en bewaren sporen
van een mnchtmg met halfronde uzeren beugels u1t betOniJzer d1e nog gedeelteliJk
overspannen ZIJn door kippengaas. NabiJ het u1temde van enkele vangpiJpen ZIJn IJZeren
pmnen bewaard om het vangfuiknet vast te zetten;
7°
langs de koolplas en langs de vangpiJpen komen fragmenten voor van steunconstructles
voor loopschermen, kortschermen en bllndschermen, bestaande u1t gerecupereerde
spoorstaven en betoniJZer en plaatseliJk ook met recupereerde spoorwegdwarsllggers;
8°
nabiJ de zuidoosteliJke vangpiJP staat een bakstenen koOlhUISJe afgedekt met een
betonnen dak. Het koOlhUISJe bewaart een houten toegangsdeur en twee kle1ne
onbeglaasde loervenstertJes. Aan zowel de bultenZIJde als de bmnenZIJde bevmden z1ch
IJZeren rekken en haken om vangfuiknetten op te hangen. In het koOlhUISJe IS een
betonnen voederbak opgesteld en ZIJn er sporen van bakstenen steunen waarop een
rustplank was gemonteerd. In het koolhUISJe bevmdt z1ch een IJZeren haak waarmee de
netschermen werden aangebonden;
go
het koolbos bestaat Uit een IJl alluviaal bos van schietwilg, zwarte els, gewone es,
zomereik, dauwbraam, gewone braam, éénstl]lige me1doorn, Gelderse roos, gewone
esdoorn, gewone vlier, hondsroos, sleedoorn, hazelaar, deels Ingeplant met
cultuurpopuller, sneeuwbes en enkele exemplaren van grauwe abeel, linde, moeraselk
en Canadese kornoelJe. Het koOlbos IS aan de:: noordZIJde onregelmatig en aan de
zuidZIJde regelmatig begreppeld. In de kru1d- en moslaag komt onder meer bosandoorn,
dagkoekoeksbloem, fiJn laddermos, flu1tenkru1d, gele l1s, gewone berenklauw, gewone
kropaar, gewoon d1kkopmos, grote brandnetel, haagwinde, hondsdraf, hop,
oeverzegge, p1trus, net, netgras, ruw beemdgras, vogelmuur en wolfspoot voor;
10° m het ko01bos ZIJn sporen
bewaard van vroegere perceelsgrachten en
ontwatenngsgreppels en van een mogeliJk restant van een vroegere noordeliJke
vangpiJP of van een toevoersloot. Heel waarschiJnliJk bevmden z1ch onder de
opgeschoten vegetatie nog sporen van een Du1ts mitrailleurpostJe en eventueel ook
restanten van vroegere bouwvolumes;
11° m het koo1bos lopen enkele onverharde ko01paden, onder meer langs de bwtengracht,
langs de vangpiJpen, achter de vroegere loopschermen en op de rand van het ko01bos,
langs de bmnenZIJde van de bwtengracht;
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12°

het ko01bos IS bereikbaar v1a een passerelle van betonnen straatpalen zonder
erfgoedwaarde en afgesloten door een gerecupereerd IJZeren toegangspoort]e,
eveneens zonder erfgoedwaarde.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
1°
behouden en functioneel herstellen of reconstrueren van één vangpiJP gebaseerd op
het oorspronkeliJke Oud-Vlaamse type met overspannen IJZeren beugels en biJhorende
netschermen gesteund door een constructie met aanwez1ge gerecupereerde
spoorstaven en betoniJZer;
2°
1n contour behouden van de dne ovenge vangpiJpen zonder behoud of herstel van de
IJZeren beugels en netschermen;
3°
facultatief herwaarderen van het loopscherm langsheen de oosteliJke ZIJde van de
ko01plas;
4°
penod1ek entmodderen van vangp1Jpen;
5°
tegengaan van spontane boom- en struikopslag 1n de vangpupen;
6°
penod1ek ontsllbben van de ko01plas;
7°
behouden en desgevallend herstellen van de oeververdediging met betonplaten rond
de koolplas en biJ de aanzet van de vangpiJpen;
8°
mstellen van middelhoutbeheer 1n het koolbos en desgevallend mboeten van de
opperhoutlaag en struiklaag met daartoe geschikte soorten of vanete1ten;
9°
behouden van de spec1f1eke beplantmg rond de koolplas en langs de koOlpaden
(sneeuwbes en Canadese kornoelJe);
10° behouden van de gevaneerde greppelstructuur 1n het ko01bos;
11° behouden van de koOlpaden en bermen langs de koolplas 1n onverharde toestand;
12° facultatief vervangen van de betonnen passerelle en IJZeren toegangspoortJe zonder
erfgoedwaarde;
13° behouden en herwaarderen van het koolhUISJe met bakstenen gevels, betonnen dak,
loervenstertJes, mclus1ef behouden en herstellen van het schn]nwerk, de voederbak, de
rustplank en de IJZeren rekken en haken om vangfuiknetten op te hangen;
14° behouden en regelmatig ru1men van de omgrachtmg rond het ko01bos en van de
grachtverbmdmg met het KoevaartJe.
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 beve1llgmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood;
5°
de llggmg of het proflel van de vangpiJpen en van de koolplas te behouden.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2°
het verw1jdere_n, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen en
het toepassen van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te
herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
3°
het plaatsen van opschnften, publle~te1tsmnchtmgen of Uithangborden;
4°
het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen, met u1tzondenng van gladde schnkdraad en
pnkkeldraad met houten, ontschorste smalle palen, ten behoeve van veekenng;
5°
het aanleggen, ophogen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van
wegen en paden;
6°
elke rellefWIJZiging van de bodem, WIJZiging van het hydrografisch netwerk of werk dat
1mpact kan hebben op het grondwaterpeil;
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7°

8°
9°
10°
11°
12°
13°

14°

het vellen of beschadigen van bomen en struiken, met u1tzondenng voor dode bomen
en n1et meer productleve fruitbomen, en elke handeling d1e een WIJZiging van de
groeiplaats en groeivorm van de bomen en de struiken tot gevolg kan hebben;
het aanplanten van bomen en struiken d1e geen vervangmg zijn van afgestorven of
verdwenen bomen en struiken;
het aanleggen of WIJZigen van verhardmg;
het plaatsen of WIJZigen van oeverbeschoe11ng;
het achterlaten van slib;
het gebruik van bestnJdmgsmiddelen op grasland, wegbermen en bos, Uitgezonderd
voor de pleksgeWIJZe bestnJdmg van distels en brandnetels;
het achterlaten, opslaan of verwerken van eender welke afvalstof, van afgedankte
voorwerpen, van ruwe of verwerkte matenalen;
het lozen van vloeistoffen of gassen d1e nadelig kunnen Zijn voor de aanwez1ge flora,
fauna en bodem.

Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

D4 SEP. 2018
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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