Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en opmerkingen bij het ministerieel besluit tot
voorlopige bescherming als monument van de bunkers en loopgraven van de sector van de
'Nordabschnitt' bij het Mastenbos uit de Eerste Wereldoorlog in Kapellen

Provmc1e: Antwerpen
Gemeente: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1es B en I, 2de afdeling, sect1es D, Een H
Ob]ectnummer: 4.01/11023/125.1
4.01/11023/126.1
4.01/11023/127.1
4.01/11023/128.1

Dossiernummer: 4.001/11023/101.1

Omschn]vmg:
Bunkers en loopgraven van de sector van de 'Nordabschn1tt' biJ het Mastenbos
u1t de Eerste Wereldoorlog,
Oude Galgenstraat zonder nummer, Kalmthoutsesteenweg zonder nummer, Baron Paul
Kronackerdreef zonder nummer, Philippe Spethstraat 236 en Kapelsestraat zonder nummer

MIJ bekend om gevoegd te worden biJ het beslult van heden:

Brussel,

i 0 tvi EI ZU19
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen

en
bescherming

1.1.

opmerkingen

uitgebracht

voorafgaand

aan

de

voorlopige

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Bele1dsdomem Omgevmg
Het adv1es werd gevraagd op 22 februan 2019.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het inhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.
1.1.2. Bele1dsdomem Mob11ite1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 22 februan 2019.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es u1t over de beschermmg van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ziJn de
advlezen gunst1g.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssern
Het adv1es werd gevraagd op 22 februan 2019.
Het departement Landbouw en V1ssenJ gaf op 19 maart 2019 een voorwaardeliJk gunstig adv1es
u1t over deze beschermmg. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Behandelmg van het adv1es:
In het adv1es wordt gesteld dat er bmnen de afbakening geen geregistreerd landbouwgebruik
aanwezig 1s. De voorlopige beschermmg heeft dus geen ruimteliJke Impact op landbouw. Het
Departement Landbouw en Vissen] heeft biJgevolg geen overwegende bezwaren voor zover de
bescherming beperkt 1s tot de aangeduide penmeter.
De bescherming 1s Inderdaad beperkt tot de penmeter, zoals aangeduid op het plan, dat als
biJlage 2 1s toegevoegd aan het m1msteneel beslult tot voorlopige beschermmg als monument
van de bunkers en loopgraven van de sector van de 'Nordabschn1tt' biJ het Mastenbos uit de
Eerste Wereldoorlog m Kapellen.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Kapellen

Het adv1es werd gevraagd op 22 februan 2019.
Gemeente Kapellen
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Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 18 maart 2019 een gunst1g advles Uit
over deze beschermmg. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Conclusie: het adv1es heeft geen Invloed op het mhoudeliJk dossier en het mm1steneel besluit.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 22 februan 2019.
De VCOE bracht op 11 apnl 2019 een voorwaardeliJk gunstig advles u1t over de beschermmg
van het onroerend goed. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.

Behandelmg van het adv1es:
Het adv1es van de VCOE handelt zowel over het voorstel tot voorlopige beschermmg als
monument van de bunkers en loopgraven van de sector van de 'Nordabschn1tt' biJ het
Mastenbos u1t de Eerste Wereldoorlog m Kapellen als van het voorstel tot voorlop1ge
beschermmg als monument van de Belgische bunker u1t de Eerste Wereldoorlog 1n Kapellen.
In d1t document wordt enkel het adv1es inzake de sector van de 'Nordabschn1tt' biJ het
Mastenbos behandeld.
Onder punt 3. van het adv1es mzake artikel 1 van het mm1steneel beslult vraagt de comm1ss1e
te verduideliJken waarom geen (biJkomende) beschermmg als archeologische s1te werd
overwogen.
Aangezien het Mastenbos zowel bouwkundig, als landschappeliJk, als archeologisch waardevolle
sporen bevat, zou m pnnc1pe zowel een beschermmg als monument, als landschap en als
archeologische s1te van toepassmg kunnen ZIJn. Omwille van de bevatteliJkheld 1s de keuze
gemaakt om d1t ensemble aan bunkers, loopgraven en andere veldversterkmgen, mclus1ef
ondergronds erfgoed, met één instrument te vatten.
De bunkers en de goed waarneembare loopgraven vormen het Uitgangspunt van de
bescherming: deze ZIJn onlosmakeliJk verbonden met het waardevolle archeologische erfgoed,
dat een biJkomende ondergrondse component vormt van het geheel. De bunkers worden
getypeerd door waardevolle erfgoedkenmerken en erfgoedelementen, zowel aan de bultenkant
als m het mterieur van de constructies. Onder meer omwille van de beheersdoelstellingen ten
behoeve van deze erfgoedkenmerken en erfgoedelementen, kunnen bunkers best als
monument beschermd worden.
Aan
een
bescherming als monument kunnen
beheersdoelstellingen gekoppeld worden d1e het behoud en de mstandhoudmg van
landschappeliJke en archeologische sporen voor ogen hebben.
De s1te heeft onmiskenbaar een belangnJke archeologische waarde, zoals u1t het mm1steneel
beslult bliJkt. Door het toekennen van een archeologische waarde, door de beschriJVIng van
archeologische erfgoedkenmerken en erfgoedelementen en door de opname van spec1f1eke
beheersdoelstellingen d1e gencht ZIJn op de mstandhoud1ng van deze archeologische waarde
en erfgoedkenmerken en erfgoedelementen, wordt hetzelfde bereikt als met een speCifieke
beschermde archeologische s1te het geval zou ZIJn.
De comm1ss1e merkt op dat de afbakeningen van de twee gelsoleerde bunkers, met name de
m1tra1lleurspost en de commandopost op reg1mentsn1veau, eerder arb1tra1r ZIJn en n1et u1tgaan
van effectlef archeologisch onderzoek.
D1t voorstel betreft een bescherming als monument. Zoals biJ andere beschermmgen als
monument 1s er ten behoeve van d1t beschermmgsvoorstel mderdaad geen archeologisch
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onderzoek gebeurd. Het betreft twee bunkers die ge1soleerd liggen, maar wel een wezenliJk
onderdeel vormen 1n het verhaal van de batal]onssector.
Zoals biJ andere bunkers het geval 1s, kan er aangenomen worden dat er 1n de ondergrond nog
elementen z1tten, d1e mtegraal deel Uitmaken van de bunkers, zoals Uitstekende betonnen
fundamentplaten of waterafvoersystemen. Deze elementen worden gevat 1n de penmeter van
mm1mum twee meter rond de bunker, naar analog1e van eerdere beschermmgsdoss1ers van
sol1ta1re bunkers, waann de aanwez1ghe1d van loopgraven ook n1et gestaafd kon worden.
BIJ de commandopost 1s de afbakenmg ru1mer, want h1er wordt ook de aanaardmg ten oosten
van de bunker 1n de penmeter meegenomen. De beschikbare h1stonsche bronnen spreken z1ch
n1et u1t over de aanwezigheid van loopgraven biJ de commandopost: als er biJVoorbeeld al een
loopgraaf zou ZIJn aangelegd tussen de commandopost en het nabunge landhuls Heidehof of
de andere, 1nm1ddels verdwenen commandopost, dan 1s het tracé van deze
loopgraaf/loopgraven onduideliJk. D1t maakt het biJgevolg moelliJk om een ru1mere afbakenmg
omwille van een archeologische waarde te mot1veren.
BIJ de mitrailleurspost 1s de aanaarding tegen de bunker eveneens meegenomen. H1er 1s de
(bovengrondse en ondergrondse) context sedert ZIJn aanleg grondig veranderd: de bunker l1gt
nu 1n de hoek van een aangelegde tum, er 1s vlak tegen de bunker een straat 1n asfalt
aangelegd, enzovoort. Het 1s biJ deze bunker moelliJk om een ru1mere afbakening omwille van
een archeologische waarde te mot1veren.
De comm1ss1e merkt met betrekkmg tot het afbakenmgsplan biJ het Mastenbos op dat dit
moelliJk leesbaar 1s, doordat dne plannen met verschillende schaal op één pagma worden
weergegeven. De liggmg van de twee sol1ta1re bunkers ten opzichte van het bunkergeheel 1n
het Mastenbos 1s n1et afleesbaar.
Op het afbakenmgsplan is de l1gging van de twee gelsoleerde bunkers ten opzichte van de site
biJ het Mastenbos mderdaad met duideliJk. Gez1en de grote afstand tussen deze twee
gelsoleerde bunkers en het Mastenbos, IS één groot kadasterplan met de afbakening van de
s1te m het Mastenbos en de be1de gelsoleerde bunkers op een aanvaardbare schaal n1et
haalbaar. Jund1sch gez1en 1s het ook geen vere1ste dat alle bunkers op één en hetzelfde plan
staan. N1ettemm wordt aan de vraag van de VCOE voldaan door m de documentatie, d1e als
biJlage biJ het mhoudeli]k doss1er wordt gevoegd, een plan op te nemen waarop de ligging van
beide bunkers ten opzichte van de bunkers en loopgraven van het Mastenbos wel duideliJk is.
Wat de fotoreg1strat1e betreft, merkt de comm1ss1e op dat de speCifieke erfgoedkenmerken en
-elementen van een aantal bunkers onvoldoende 1n beeld worden gebracht, zoals
mteneurelementen. D1t 1s volgens de comm1ss1e ook het geval met de veldversterkmgen. De
commissie vraagt de fotoregistratie verder aan te vullen.
Met dit beschermmgsvoorstel worden zeventig bunkers gevat, waarvan het merendeel tiJdens
het veldwerk was afgesloten. De meeste bunkers ZIJn nameliJk ofwel volledig dichtgemetseld,
ofwel mgencht als vleermUizenschuilplaats en dus afgesloten. Omwille van het grote aantal
bunkers 1s het bovendien n1et haalbaar om van elke bunker alle erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen fotografisch te registreren m de fotobi]lage. De fotoreg1strat1e zal n1ettemm
worden aangevuld onder meer met foto's van relevante mteneurelementen, zoals genomen
door ANB-medewerker Tom Ol1v1ers op het moment dat de bunkers werden opengebroken en
mgencht als vleermulzenschuilplaats.
Van Groep 7 van de veldversterkmgen, ZIJnde twee rechte greppels met niervormige verhogmg,
werd m de fotoreg1strat1e horende biJ het beschermmgsvoorstel mderdaad geen foto
toegevoegd, omdat een foto door de begroeiing en de beperkte verhogmg wem1g betekenisvol
IS.
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Onder punt 4. van het adv1es mzake de erfgoedwaarden en selectiecntena vraagt de comm1ss1e
aandacht voor de hu1d1ge contextuele cntena, zoals z1chtbaarhe1d, bereikbaarheld en
toegankeliJkheid, hu1d1g gebruik en de eventuele mogeliJkheld tot du1d1ng, ontslu1t1ng of
herbestemmmg.
D1t zou echter verkeerdeliJk de mdruk kunnen wekken dat de z1chtbaarhe1d, bereikbaarheid of
toegankeliJkheid, het hu1d1g gebruik, de eventuele mogeliJkheld tot du1d1ng, ontslu1t1ng of
herbestemming steeds een rol spelen biJ de selectie. D1t 1s n1et zo. Bunkers worden n1et louter
beschermd omw1lle van dergeliJke hu1d1ge contextuele cntena. Een bescherming van een
bunker betekent n1et automatisch dat deze geduid, ontsloten of herbestemd d1ent te worden.
Deze select1ecritena kunnen enkel eventueel doorslag geven biJ een keuze tussen
evenwaardige bunkers1tes.
Onder punt 5. van het adv1es mzake de beheersv1s1e vraagt de comm1ss1e doelstelling 8° (Art.
3) te verduideliJken. De comm1ss1e vraagt te expliciteren dat het gebruik als
vleermuizenschuilplaats ondersteund wordt en toe te voegen dat biJ het aanbrengen (of
vernieuwen) van noodzakeliJke elementen tot 1nncht1ng als vleermuizenschuilplaats meer gelet
kan worden op het matenaalgebrUik, de WIJZe van bevestiging,
Onroerend Erfgoed doet geen Uitspraken over het gebruik van beschermd erfgoed, maar d1ent er
over te waken dat de erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en erfgoedelementen voldoende 1n
stand worden gehouden.
Beheersdoelstelling 8 (Art. 3) betreffende de mnchtmg als vleermuizenschuilplaats 1s algemener
geformuleerd en lu1dt: de erfgoedwaarden en de natuurwaarden, zunde de mnchtmg van de
bunkers als vleermwzenschwlplaatsen, kunnen meer verzoend worden. Aandacht voor
matenaalgebru1k, de WIJze van bevest1g1ng of andere concrete aandachtspunten vallen h1er onder.
Deze beheersdoelstelling 1s voldoende duideliJk.
Met betrekking tot doelstelling 11° vraagt de comm1ss1e aan te vullen dat het hu1d1ge
landgebruik op de s1te kan verdergezet worden.
Beheersdoelstelling 11 (Art. 3) lu1dt: omwtlle van de kwetsbare topografie ts een landgebrwk
waarbij de hwdtge microtopografie bewaard bluft, aangewezen. D1t 1s de essentie en voldoende
duideliJk.
Daarnaast merkt de comm1ss1e op dat er geen doelstellmgen worden geformuleerd mzake de
mogeliJkheden voor ontslu1t1ng en/of du1d1ng. De comm1ss1e acht d1t nochtans wenseliJk.
Doelstellmgen Inzake de mogeliJkheden voor ontslu1t1ng en/of du1d1ng staan Inderdaad n1et
beschreven, omdat d1t ook met het doel 1s van een beschermmgsdoss1er. Een
beschermmgsdoss1er d1ent de mstandhoudmg en eventuele opwaardenng van de aanwez1ge
erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en erfgoedelementen voor ogen te hebben. Een
beschermmgsdoss1er hoeft echter geen Uitspraken te doen over de eventuele ontslu1t1ng van
erfgoed. Een publieke ontslu1t1ng van een beschermd monument 1s 1mmers geen vere1ste.
Onder punt 8. van het adv1es vraagt de comm1ss1e om de verwiJZingen naar de 1llustrat1es u1t
deze biJlagen op te nemen 1n de tekst van het InhoudeliJk dossier 1n plaats van 1n de voetnoten.
D1t zou de leesbaarheld en du1del1]khe1d ten goede komen.
Deze opmerkmg betreft de lay-out van een document en 1s voor Uiteenlopende menmgen
vatbaar. H1erop wordt n1et Ingegaan.
Conclus1e: het adv1es heeft mvloed het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
Het InhoudeliJk doss1er werd als volgt aangepast:
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In het mhoudeiiJk doss1er ZIJn de verWIJZingen naar de documentatlebiJlage aangepast, wegens
het weglaten en toevoegen van 1llustrat1es en de bijhorende aangepaste nummenng.
In de documentatlebiJlage wordt 1llustrat1e 7 toegevoegd met de aandu1d1ng van de
batalJonssector en de bewaarde bunkers op een Du1tse kaart van de Nordabschmtt u1t 1917.
Ook 1llustrat1e 8 wordt toegevoegd: dit betreft de afbakenmg van het totale
beschermmgsvoorstel geproJecteerd op CartoWeb, met mbegnp van de twee gelsoleerde
bunkers. H1erdoor wordt hun l1ggmg ten opzichte van de s1te m het Mastenbos duideliJk. In
deze documentatle wordt een aantal foto's van mteneurelementen verWIJderd. Door deze
WI]Zigmgen wordt de nummenng van de 1llustrat1es grondig gewiJZigd. Wegens de geWIJZigde
nummenng van de foto's m de fotobiJlage biJ het mm1steneel beslult 1s het fotoplan (1llustrat1e
16) aangepast met de n1euwe fotonummenng.
Het m1n1steneel beslult werd als volgt aangepast:
In de fotobiJlage d1e als biJlage 2 wordt toegevoegd aan het mm1steneel beslult worden foto's
toegevoegd mzake de mteneurelementen van een aantal bunkers. Hierdoor d1ent de
nummenng van de foto's ook aangepast te worden.

1.4.

Opmerkingen van de zakelijkrechthouders

De opmerkmgen werden gevraagd op 22 februan 2019.
De zakeliJkrechthouders gaven geen opmerkmgen over deze beschermmg.
Conclusie: de opmerkmgen hebben geen Invloed op het mhoudeiiJk doss1er of het mm1steneel
besluit.

1.5.

Aanvullingen

U1t naz1cht bleek dat zowel 1n het mhoudeli]k doss1er als m het m1n1steneel besluit, onder art1kel
2 de kadastergegevens van de afbakenmg biJ bunker 68 n1et volledig was. Het "deel van het
openbaar domem" ontbrak. BIJ de opsommmg van de percelen in art1kel 1 was d1t wel correct
weergegeven.
Conclusie: de aanvullmgen hebben mvloed op het mhoudeli]k doss1er en het mm1steneel
besluit. Het mhoudeli]k doss1er en het m1n1steneel besluit werden als volgt aangepast:
In het mhoudeli]k doss1er wordt op pagma 31 onder Bunker 68 "en deel van het openbaar
domem" toegevoegd.
De cnterianota, d1e als biJlage 4 1s toegevoegd aan het mhoudeiiJk doss1er, geldt zowel voor
het doss1er van het Mastenbos als voor dat van de Belgische bunker. Op bas1s van opmerkingen
van de VCOE aangaande het beschermmgsdoss1er van de Belgische bunker, waarbiJ gevraagd
werd om te verduideliJken of er een dergeliJk type bunker m de Westabschmtt beschermd 1s,
wordt de tweede paragraaf op pagma 35 van de cntenanota als volgt aangepast:
Uitzondering op bovenstaande vormen de Belgische m1tra1lleursposten van de f1rma Bolsée, d1e
m september 1914 werden opgetrokken en zowel m de Westabschmtt als m de Nordabschmtt
voorkomen, "maar waarvan er nog geen enkel exemplaar 1s beschermd. Ook" bmnen de
afbakenmg van het Mastenbos komt d1t type n1et voor.
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In het mm1steneel besluit wordt onder artikel 2, biJ de beschn]vmg van Bunker 68 "en deel van
het openbaar domem" toegevoegd.

1.6.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte adviezen en de aanvullmgen hebben mvloed op het InhoudeliJk doss1er, de
cntenanota en het mm1steneel besluit.
Het mhoudeli]k doss1er wordt als volgt aangepast:
In het mhoudeli]k doss1er ZIJn de verWIJZingen naar de documentatiebiJlage aangepast, wegens
het weglaten en toevoegen van 1llustrat1es en de biJhorende aangepaste nummenng m de
documentat1ebi]lage.
In het mhoudeli]k doss1er wordt op pag1na 31 onder Bunker 68 "en deel van het openbaar
dome1n" toegevoegd.
In de documentatiebiJlage wordt 1llustrat1e 7 toegevoegd met de aanduiding van de
batalJonssector en de bewaarde bunkers op een Du1tse kaart van de Nordabschmtt u1t 1917.
Ook illustratie 8 wordt toegevoegd: d1t betreft de afbakenmg van het totale
beschermmgsvoorstel geproJecteerd op CartoWeb, met mbegnp van de twee gelsoleerde
bunkers. Hierdoor wordt hun liggmg ten opzichte van de s1te m het Mastenbos duideliJk. In
deze documentatiebiJlage wordt een aantal foto's van Interieurelementen verWIJderd. Door
deze WIJZigmgen wordt de nummenng van de illustraties grondig geWIJZigd. Wegens de
geWIJZigde nummenng van de foto's m de fotobiJlage biJ het mm1steneel besluit 1s het fotoplan
(1llustrat1e 16) aangepast met de n1euwe fotonummenng.
In de cntenanota werd de tweede paragraaf op pagina 35 aangepast:
U1tzondenng op bovenstaande vormen de Belgische mitrailleursposten van de f1rma Bolsée, d1e
m september 1914 werden opgetrokken en zowel m de Westabschmtt als m de Nordabschmtt
voorkomen, "maar waarvan er nog geen enkel exemplaar was beschermd. Ook" bmnen de
afbakenmg van het Mastenbos komt dit type n1et voor.
Het mmisteneel beslult werd als volgt aangepast:
In de fotoreg1strat1e d1e als biJlage 2 wordt toegevoegd aan het mm1steneel besluit worden
foto's toegevoegd mzake de mteneurelementen van een aantal bunkers. Hierdoor dient de
nummenng van de foto's ook aangepast te worden.
In het mm1steneel besluit wordt onder art1kel 2, biJ de beschriJVIng van Bunker 68 "en deel van
het openbaar domem" toegevoegd.

Pag1na 7 van 7

