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'~\2 \ Regenng
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
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1o;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en schepenen van Kapellen, gegeven
op 18 maart 2019, waarvan de behandelmg 1s opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke orden1ng, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energ1e, mobiliteit en openbare werken, landbouw en v1ssen], waarvan de behandelmg 1s
opgenomen 1n biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, gegeven op 11 apnl2019,
waarvan de behandelmg 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de bunkers en loopgraven van de sector van de
'Nordabschn1tt' biJ het Mastenbos Uit de Eerste Wereldoorlog aantoont;
Overwegende dat de bunkers en loopgraven van de sector van de 'Nordabschmtt' biJ het
Mastenbos u1t de Eerste Wereldoorlog als monument h1stonsche waarde bez1tten die als volgt
wordt gemotiveerd:
Deze beschermmg omvat een groot aantal bunkers, loopgraven en andere veldversterkingen
1n en ten zuidwesten van het Mastenbos, d1e tiJdens de Eerste Wereldoorlog ZIJn opgetrokken
als onderdeel van een batalJonssector van de 'Nordabschn1tt'. De 'Nordabschn1tt' IS een Duitse
stelling, die vanaf 1916 ten noordoosten van Antwerpen werd aangelegd, als onderdeel van
de 'Stellung Antwerpen'. De stelling s1tueert z1ch meer bepaald tussen de Schelde
stroomafwaarts en het kanaal Dessei-Schoten. Samen met de 'Hollandstellung' en de
'Turnhoutkanalstellung' diende de 'Nordabschn1tt' een geallieerde aanval vanuit het neutrale
Nederland op te vangen. Als onderdeel van de 'Stellung Antwerpen' getu1gt de zwaar
uitgebouwde stelling van het strategisch belang dat werd toegedicht aan de havenstad
Antwerpen.
De 'Nordabschn1tt' werd mm of meer aangelegd langs het tracé van de Belgische
verdedigingswerken rond de vestmg Antwerpen. Er werd h1erb1j maximaal gebruik gemaakt
van de forten en schansen van de 'BU1tenlm1e', maar ook van de veldversterkingen en bunkers
d1e het Belgisch leger tiJdens de eerste twee oorlogsmaanden had aangelegd 1n de Intervallen
tussen de forten en schansen. Behalve de permanente verdedigingswerken recupereerde het
Duitse leger ook de Belgische veldversterkmgen voor hun 'Nordabschn1tt'. BiJ de bewaarde
loopgraven en andere veldversterkingen z1tten structuren die teruggaan op en dus
herkenbaar ZIJn als typische Belgische 'tranchées', zigzagloopgraven of andere structuren Uit
de eerste oorlogsmaanden. Bewaarde sporen van Belgische veldversterkingen u1t de eerste
oorlogsmaanden ZIJn zeldzaam.
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De Du1tse verded1g1ngsstellmg 'Nordabschn1tt' bestond u1t een geheel van mundat1ezones,
schootsvelden, draadverspernngen, loopgraven, m1tra1lleuropstellingen, observatieposten,
bunkers en art1llenestellmgen. In het Mastenbos 1s een hoge concentratie aan bunkers,
loopgraven en andere veldversterkingen bewaard, d1e een un1ek ensemble vormt, dat voor
zover bekend nergens anders kan teruggevonden worden 1n Vlaanderen. Deze
verdedigingswerken getu1gen van de zware Uitbouw van deze Du1tse stellmg, gebaseerd op
goed Uitgebouwde loopgraven en een groot aantal stev1ge bunkers, bedoeld voor
Uiteenlopende m11ita1re funct1es.
De 'Nordabschn1tt' was op verschillende n1veaus georganiseerd 1n sectoren. In d1t doss1er ZIJn
de bunkers en loopgraven geselecteerd, d1e behoorden tot één bataiJonssector, met name
'Unterabschn1tt II, 3. Reg1mentsabschn1tt, Bata1llonsabschn1tt I'. BIJna alle bunkers Uit deze
sector ZIJn bewaard, waardoor deze een gaaf bewaard ensemble aan bunkers vormen. D1t
ensemble IS representatief voor de opbouw van een dergelijke sector.
Net zoals elders 1n de 'Stellung Antwerpen' werd de bunkertypologie van de 'Ka1serliche
Fort1fikat1on Antwerpen' toegepast. De s1te scoort hoog op h1stonsche contextwaarde, gez1en
de opbouw van het loopgravensysteem met gevechtsloopgraven en verbmdmgsloopgraven
en de mplant1ng van de vele bunkertypes 1n de loopgraven meestal nog op het terrem kan
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manschappenonderkomens van het type VI en observatieposten van het type IX en XIV. In
1nspnngende hoeken van de voorste loopgraven werden mitrailleursposten van het type IV
en geschutsbunkers van het type VIII Ingeplant voor flankerend vuur. Net achter de voorste
loopgraven waren commandoposten van het type XVII mgencht. De grotere
commandoposten van het type X waren nog verder achter de voorste lin1es opgetrokken. In
tweede en derde liJn, waar korte stukJes loopgraaf waren aangelegd d1e biJ een effectleve
bezettmg tiJdens de zogenaamde 'Arm1erung' met elkaar zouden verbonden worden, werden
onderkomens van het type II, VI en VII opgetrokken. Nog verder achter de voorste
loopgraven werden open m1tra1lleurstell1ngen met bunkers van het type II mgencht. Helemaal
achteraan waren commandoposten van het type XVI opgetrokken van waaru1t de volledige
reg1mentssector en corresponderende art1llenegroepen dienden bevolen te worden.
Het belang van de h1stonsche context manifesteert z1ch ook biJ de afwerkmg van de bunkers.
Bunkers van hetzelfde type d1e m de meest vooruitgeschoven loopgraven waren Ingeplant,
werden anders afgewerkt dan bunkers m tweede of derde pos1t1e. BIJ de bunkers m de meest
vooruitgeschoven loopgraven werd ook meer aandacht besteed aan camouflage. Een
u1tgek1ende mplantmg 1n de borstwenng van de loopgraven, waardoor de bunkers deels ZIJn
aangeaard, grasbegroe1mg op het dak, maar ook betonspatten op de n1et bedekte delen van
de bunkers en roodbruine verf m de toegangen en muuropeningen verWIJZen naar de
1nspann1ngen om de bunkers eff1e1ent te camoufleren. Op Du1tse luchtfoto's Uit de oorlog ZIJn
de bunkers m de loopgraven Inderdaad moelliJk te onderscheiden.
TIJdens het mterbellum werden n1euwe stellmgen gebouwd, waaronder de Antitankgracht d1e
tussen de forten en schansen van de voormalige 'Buitenl1n1e' werd aangelegd. Achter de
Antitankgracht werden aan het begm van de Tweede Wereldoorlog u1tgebre1de
veldversterkingen m opeenvolgende lin1es Uitgebouwd, met kullen voor fuseliers en
m1tra1lleurs, d1e met elkaar verbonden werden v1a verbmdmgsgangen. Wallen werden
opgeworpen om de VIJand onder vuur te nemen. Een dergeliJk ensemble aan
veldversterkingen 1s m het noorden van het Mastenbos bewaard en wordt mee beschermd.
Ook de 'Nordabschn~tt' werd mgeschakeld m het n1euwe Belgische verded1gmgsstelsel. Vanu1t
de meest vooruitgeschoven loopgraven van de 'Nordabschn1tt' werden n1euwe
verbmdmgsloopgraven aangelegd nchtmg Antltankgracht. Somm1ge Du1tse bunkers van de
'Nordabschn1tt' werden aangepast, zodat ze gebruikt konden worden 1n het n1euwe
defens1esysteem. D1t ensemble aan veldwerken dat vandaag nog goed herkenbaar 1s op het
terrem tussen de 'Nordabschn1tt' en de Antitankgracht kan als representatief beschouwd
worden voor de n1euwe verded1gmgswerken d1e het Belgisch leger m me1 1940 aanlegde
achter de Ant1tankgracht, toen een n1euwe wereldbrand uitbarstte.
BIJ biJna alle bunkers 1s nog een biJkomende h1stonsche laag toegevoegd tiJdens de Tweede
Wereldoorlog, toen toegangen en muuropenmgen aan frontZIJde werden dichtgemetseld op
bevel van de Du1tse bezetter, d1e vreesde voor het gebruik van deze bunkers als schuiloorden
voor verzetslieden en geallieerde parachutisten;
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Overwegende dat de bunkers en loopgraven van de sector van de 'Nordabschn1tt' biJ het
Mastenbos u1t de Eerste Wereldoorlog als monument archeologische waarde bez1tten d1e als
volgt wordt gemot1veerd:
De archeologische context van de stellmg liJkt 1n het Mastenbos 1n hoge mate bewaard. U1t
Duitse documenten en luchtfoto's u1t de oorlog en u1t Belgische beschnjvmgen UJt de eerste
naoorlogse maanden bliJkt dat er 1n de omgev1ng van de loopgraven van de 'Nordabschn1tt'
behalve bunkers ook nog andere veldversterkingen werden aangelegd, waaronder
observatieposten, mJtraJIIeurstellmgen en hmdern1ssen. DergeliJke veldversterkmgen
genereren doorgaans een Interessant bodemarchlef. De hUJdJge halfondergrondse llgg1ng van
de bunkers 1n de loopgraven suggereert dat er rond de bunkers en 1n de loopgraven, maar
ook tussen de loopgraven 1n nog vele ondergrondse sporen terug te v1nden ZIJn, d1e getufgen
van de opbouw en bezettmg van de stelling. Het gebled herbergt bovendJen ook nog VriJ
zeldzame Belgische veldversterkingen u1t de eerste oorlogsmaanden, d1e 1n de 'Nordabschn1tt'
werden gerecupereerd.
In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werd er tussen de meuw aangelegde
Antitankgracht en de meest vooruftgeschoven loopgraven van de 'Nordabschn1tt' een
ensemble aan veldversterkmgen aangelegd, waaronder mfantenekUJien, mJtraJIIeurstellmgen
en verbindingsloopgraven d1e Uitgegraven werden. Het 1s heel aannemeliJk dat er m en rond
deze veldversterk1ngen, d1e bovengronds deels m het terrein waarneembaar ZIJn, eveneens
talnJke archeologische sporen z1tten, d1e getu1gen van de aanleg en bezetting van deze
n1euwe stell1ng.
Het grootste deel van het oorlogserfgoed 1n het Mastenbos liJkt met onderhevig geweest te
ZIJn aan naoorlogse oprUimactJes en bevat dan ook een onderzoekspotentJeel dat relevant
kan ZIJn voor de kenms van de opbouw en de bezettmg van de Belg1sche
'Hoofdweerstandsstellmg' aan het begm van de Eerste Wereldoorlog, de Du1tse stell1ng u1t de
Eerste Wereldoorlog en de veldversterkingen d1e 1n de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog
werden aangelegd;
Overwegende dat de bunkers en loopgraven van de sector van de 'Nordabschmtt' biJ het
Mastenbos u1t de Eerste Wereldoorlog als monument architecturale waarde bez1tten d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
Net zoals elders 1n de 'Stellung Antwerpen' werd m de 'Nordabschn1tt' de bunkertypologie van
de 'Ka1serllche FortJfikatJon Antwerpen' toegepast. Door het gebruik van standaardontwerpen
hoopte de Du1tse legerlelding de bunkers sneller en effJCJenter te laten optrekken.
In de batalJonssector biJ het Mastenbos komen alle Du1tse bunkertypes voor, d1e 1n de
'Nordabschn1tt' ten noordwesten van het Fort Brasschaat werden opgetrokken. In de
allereerste plaats ZIJn er de manschappenonderkomens van het type VI en VII. Daarnaast
ZIJn er de kleme observatieposten voor de mfantene (type IX), waarvan een deel met een
pantserplaat werd opgetrokken en een deel met een observatJegleuf. In enkele gevallen ZIJn
de schUlven bewaard, waarmee de observat1eopen1ngen konden worden ged1cht. Er ZIJn de
grotere observatieposten voor de artlilene (type XIV), eveneens voorz1en van een
pantserplaat. Er ZIJn de flankerende mitrailleursposten (type IV), met sch1et- en klJkopenmg
en de flankerende geschutsbunkers (type VIII), met bewaarde plaataffuit voor het kanon. Er
ZIJn de mitrailleuronderkomens (type II) d1e anders werden afgewerkt 1n tweede of derde
pos1t1e dan als onderdeel van een ge1soleerd m1tra1lleursnest. Er ZIJn de kle1ne
commandoposten (type XVII) net achter de meest voorUitgeschoven loopgraaf, de grotere
commandopost (type X) met gepantserde observatieplaat Jets verder achter de meest
voorUitgeschoven loopgraven en de grote commandopost (type XVI) helemaal achteraan m
de sector. Al deze bunkervormen ZIJn doorgaans goed herkenbaar bewaard en vormen dus
een representatieve staalkaart van wat er m dit deel van de 'Nordabschn1tt' werd
opgetrokken.
Vele bunkers bezitten nog authentieke mncht1ngselementen, waaronder n1ssen voor kachels
of verl1cht1ng en IJZeren of houten structuren d1e verWIJZen naar de mnchtmg van de
desbetreffende bunkers. Andere kenmerken, zoals betonspatten op de bultenmuren of
roodbrume verf in muuropen1ngen, verwiJZen dan weer naar de mspannmgen d1e werden
geleverd om de bunkers goed te camoufleren.
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In een aantal bunkers werden aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog aanpassingen
uitgevoerd door het B~lg1sch leger, waaronder de ereatle van meuwe openmgen en het
plaatsen van IJzeren onderdelen voor een affu1t voor m1tra1lleurs. De dichtgemetselde
toegangen en andere muuropenmgen verWIJZen dan weer naar de Du1tse bezetting tiJdens de
Tweede Wereldoorlog.
De s1te Illustreert een opmerkeliJk d1vers pakket aan loopgraventypes en andere
veldversterkingen d1e ten tiJde van de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden aangelegd. Er
ZIJn de typische Belgische loopgraven met een rechtliJnig tracé en teruggebogen flanken Uit
augustus en september 1914, d1e gerecupereerd werden m de 'Nordabschn1tt', maar waarvan
de vorm nog herkend kan worden. Daarnaast ZIJn er fragmenten van Belgische Zigzaggende
verbmdmgsloopgraven bewaard, 1n de vorm van wallen, d1e leidden naar meer achterwaarts
gelegen schuilplaatsen. DergeliJke schuilplaatsen werden ondergebracht m bewaarde aarden
heuvels met korte flanken.
De Belg1sche 'tranchées' werden hand1g 1n de eerste, tweede of derde liJn van de
'Nordabschn1tt' gemtegreerd en aangepast. Net zoals de n1euw aangelegde Du1tse
gevechtsloopgraven werden ze voorzien van zwaar Uitgebouwde borst- en rugwenngen met
op regelmatige afstand traversen. In de borstwenng van deze gevechtsloopgraven werden
behalve betonnen ook andere observatieposten en open stellmgen aangelegd.
Verbmdmgsgangen naar de loopgraven 1n tweede of derde liJn waren eerder kronkelend,
gekarteld of Zigzaggend aangelegd. De gelsoleerde m1tra1lleursnesten, d1e nog verder achter
de l1n1es werden aangelegd, werden aangelegd 1n een korte loopgraaf waann verschillende
open m1tra1lleurstellmgen waren mgebouwd. DergeliJk mitrailleursnest werd rondom rond
omgeven door een n1ervorm1ge wal.
De veldversterkmgen Uit de Eerste Wereldoorlog liJken grondig te verschillen van de Belgische
veldversterkingen Uit het begm van de Tweede Wereldoorlog. Deze laatste liJken nameliJk
mmder d1ep Uitgegraven en mlnder ·zwaar uitgewerkt dan de Du1tse loopgraven Uit de
'Nordabschn1tt'. Het Belgische verded1gmgsstelsel Uit 1939-1940 bestond vooral Uit ku1len,
d1e onderling met elkaar en met de 'Nordabschn1tt' en de Antitankgracht werden verbonden
v1a verbind1ngsgangen met een gnllig, gebroken tracé. Daarnaast werden ook wallen
opgeworpen voor overbanks vuren;
Overwegende dat de bunkers en loopgraven van de sector van de 'Nordabschn1tt' biJ het
Mastenbos Uit de Eerste Wereldoorlog als monument technische waarde bez1tten d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
De bunkers hebben een technische waarde als betonnen constructies, d1e specifiek voor
m1l1ta1re doelemden werden opgetrokken. Deze betonnen constructles met hun
bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als ondergrondse aard, getu1gen van
het belang en de evolutie van de betonbouw m de stellingenoorlog, d1e de Eerste Wereldoorlog
geworden was. Noo1t eerder werden zo massaal betonnen verded1g1ngsconstruct1es
opgetrokken als tiJdens de Eerste Wereldoorlog. Daar waar er m de eerste oorlogsJaren werd
ge1mprov1seerd en geexpenmenteerd met allerlel types en toegepaste technieken m de
betonbouw, evolueerde men geleldeliJk naar zo sterk en eff1c1ent mogeliJk Uitgedokterde
standaardontwerpen, d1e m somm1ge gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt
worden. Deze doorgedreven standaardisatie, zoals toegepast 1n de 'Nordabschn1tt', zou
tiJdens het mterbellum en de Tweede Wereldoorlog verdergezet worden biJ de uitbouw van
heuse bunkerstellingen, met bunkers d1e tot m het klemste deta1l waren gestandaardiseerd;
Overwegende dat de bunkers en loopgraven van de sector van de 'Nordabschn1tt' biJ het
Mastenbos Uit de Eerste Wereldoorlog als monument culturele waarde bezitten d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
De bunkers, loopgraven en andere veldversterkingen hebben een culturele waarde als
matenele getuigen van de 'Grooten Oorlog', d1e Vlaanderen Jarenlang m ZIJn greep hield 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
door een VIJandeliJke mogendheid werd bezet. De hennnenng aan de Eerste Wereldoorlog
kent nog steeds een breed maatschappeliJk en mternat1onaal draagvlak. De s1te 1s ook
onlosmakeliJk verbonden met de Tweede Wereldoorlog, door het hergebruik van de
Pagma 4 van 23

versterkingen u1t de Eerste Wereldoorlog en de aanleg van n1euwe versterkmgen. Ook deze
meuwe wereldbrand was een 1nternat1onale gebeurtenis d1e het dageliJkse leven van de
bevolking Jarenlang dom1neerde en vele slachtoffers vergde,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing 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 voorlopig beschermd als
monument:
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 1n Kapellen, bekend ten kadaster: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummers
1A,2B,3A,4A,9A, 10A,11C,13D,14C,37E,37F,38A,39B,39C,40A,41A,42A,43A,43B,
45A,45B,45C,46A,46B,47A,47B,48,49A, 50, 51, 52A, 52B,53, 54A, 54B, 54C, 55, 56,
57A, 58B, 59A, 59B,59C,60A,60B,61B, 63C,67,68,69A,69B, 70B, 70C, 70D, 70E, 71B,
71C, 71D, 71E, 72B, 73A, 73B, 73G, 132, 133A, 133B, 153A, 154A, 179; sect1e I, 132T en
deel van het openbaar domem; 2de afdelmg, sect1e H, 177B, 181A, 182C, 183B, 204B, 225D
226A, 226B, 226C, 227C, 230A, 239M; sect1e D, 52E (deel); sect1e E, 233ZS (deel) en deel
Uitmakend van het openbaar domem.

De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
dit beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1o
2°
3°
4°
5°

2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
archeologische waarde;
architecturale waarde;
technische waarde;
culturele waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
D1t doss1er omvat bunkers, loopgraven en andere veldversterkmgen.
De Du1tse bunkers van de 'Nordabschn1tt' ZIJn allen gebaseerd op een specifieke
standaardtypolog1e. Alle Du1tse bunkers van de 'Nordabschn1tt' waren opgetrokken u1t
gewapend beton. Het beton was gegoten tegen een houten bekisting. Daar waar mogeliJk,
werden ze 1n de opgehoogde wal van de loopgraven mgebouwd. Aan frontZIJde waren ze
onder aarde gebracht, waardoor ze voor de VIJand n1et Zichtbaar waren. Aanaardingen en
grasbegroeiing op het dak kunnen nog getUigen van de toegepaste camouflage. Aan de
achterziJde en rond sch1et- of observatieopeningen aan de voorziJde van de bunkers u1t de
voorste loopgraven werden doorgaans spatten beton aangebracht. Zodoende waren d1e delen
van de bunker, die met waren bedekt, moeiliJk zichtbaar vanu1t vliegtUlgen of vanaf de
VIJandeliJke ZIJde. In toegangen, sch1et- en observat1eopenmgen of op de buitenmuren kan
vaak nog een roodbrume verf waargenomen worden, eveneens aangebracht ter camouflage.
Hoeken en randen aan de blootgestelde ZIJden werden afgerond, om treffers te doen
afschampen. In de meer achterwaarts gelegen pos1t1es waren deze hoeken en randen schum
afgewerkt. Bunkers u1t de voorste verdedlgmgsiiJnen waren nameliJk anders afgewerkt dan
meer achterwaarts gelegen bunkers. Het plafond van een bunker m de voorste loopgraven
bestond u1t gegolfde plaatiJzers. In bunkers m de meer achterste liJnen waren houten planken
tussen stalen liggers geplaatst.
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De bunkers hadden doorgaans aan VIJandziJde een wanddikte van 1 m. Aan de andere ZIJden
van de bunker volstond 50 cm. Het dak d1ende tussen de 60 en 80 cm dik te ZIJn. Doorgaans
1s het plafond versterkt met een bekledmgsplaat (gegolfde plaatiJzers) of spoorrails. De
vloerdikte bedraagt 5 cm. In bunkers kunnen d1verse soorten n1ssen teruggevonden worden,
onder meer voor een kachel of verlichting. IJzeren staven of verticaal geplaatste stalen
balken, maar ook kle1ne u1tspanngen 1n de bmnenmuren, vaak met een blok hout of stuk IJzer
enn, verWIJZen naar de mncht1ng van de bunker.
BIJ een deel van de bunkers IS er ter hoogte van een toegang m zwarte verf een CIJfer m een
VIerkant kader aangebracht. D1t CIJfer correspondeert met het CIJfer dat het Belgisch leger
tiJdens het mterbellum toekende aan de gemventanseerde bunkers.
TiJdens de Tweede Wereldoorlog werden de toegangen en andere muuropenmgen biJ de
meeste bunkers dichtgemetseld, op bevel van de Du1tse bezetter.
De bunkertypes werden na de oorlog door het Belgisch leger aangedUld met Romemse CIJfers
en met de Du1tse afkortmg. De Du1tse bunkertypes d1e voorkomen 1n de batalJonssector biJ
het Mastenbos ZIJn:
Type II: MG ('Maschmen Gewehr Unterstand')
Onderkomen voor een m1tra1lleursploeg.
Rechthoekige bunker (cwca 500 x 580 cm), met een gang van 125 cm breed parallel met de
achtermuur. Deze verbond de ZIJdelmgse toegangen tot de loopgraven met elkaar. D1t type
heeft één bmnenru1mte d1e v1a een brede doorgang centraal In de gang kon betreden worden.
De bmnenwand aan frontziJde 1s versterkt met tegen elkaar geplaatste stalen balken biJ de
bunkers van d1t type, d1e waren opgetrokken 1n een ge1soleerd m1tra1lleursnest achter de
Imies.
Type IV: MG ('Maschmen Gewehr Unterstand')
Flankerende m1tra1lleurspost.
Bunker met rechthoekig grondplan (c1rca 500 x 630cm), met een gang van 125 cm breed
parallel met de achtermuur. Deze verbond de ZIJdelmgse toegangen tot de loopgraven met
elkaar. D1t type heeft één b1nnenru1mte d1e v1a een brede doorgang centraal m de gang kon
betreden worden. In de voormuur z1tten twee openingen, waarvan één bedoeld was als
sch1etopenmg en de andere voor een zoeklicht. In de bmnenmuren z1tten verschillende n1ssen
en openmgen.
Type VI: U ('Unterstand' of 'Unterschlupf fur 18 Mann')
Onderkomen voor manschappen.
Veelhoekige bunker (orca 840 x 420cm) met twee L-vorm1ge toegangen aan de achterziJde
en één bmnenru1mte. In de bmnenmuren z1tten verschillende n1ssen en opemngen. In de
achtergevel z1tten doorgaans twee ronde openmgen en één of meer vert1cale gleuven. BIJ
bunkers van d1t type 1n de meest vooruitgeschoven loopgraaf staat er vaak centraal m de
bmnenru1mte een verticale stalen balk, met onderaan twee maal twee Ijzeren ogen als
bevest1g1ngspunt, waann wellicht zitbanken of tafels konden Inhaken.
Type VII: U Tr ('Untertreteraum')
Groter manschappenverbliJf.
Rechthoekige bunker (c1rca 915 x 500 cm), met twee L-vorm1ge toegangen aan de achterziJde
en één grote b1nnenru1mte. In de binnenmuren z1tten verschillende, n1ssen en openingen. In
enkele bunkers van dit type Zitten er nog restanten van IJZeren structuren, d1e wellicht
dienden voor het boven elkaar plaatsen van bntsen.
Type VIII: ZWSTR ('Zw1schenraumstre1che')
Geschutsbunker.
Bunker met een rechthoekig grondplan (mca 480 x 555 cm) en één L-vorm1ge toegang aan
een ZIJkant, d1e Uitmondt m de en1ge bunkerru1mte. In de voormuur van de bunker z1t een
sch1etopenmg voor het kanon, met ernaast een kleme, naar bulten toe versmallende
kiJkopenmg, d1e met schulven afgesloten kon worden. De sch1etopenmg meet aan bultenZIJde
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100 x 55 cm. De plaataffuit voor het kanon was met grote bouten doorheen de muur
bevest1gd aan de bmnenwand van de bunker.
Type IX: IB ('Infanterie Beobachter')
Observatiepost voor een mfanter~ewaarnemer.
Kle1ne bunker met veelhoekig grondplan (mca 490 x 315 cm). V1a een L-vorm1ge toegang
wordt de kle1ne bmnenru1mte bereikt. In het vooru1tspnngend deel z1t een observat1egleuf,
d1e naar het midden toe versmalt en met een schuif kon afgesloten worden. In andere
observatieposten van d1t type steekt er m het plafond van het vooru1tspr1ngend deel een 4
cm dikke IJZeren plaat, d1e vooraan gebogen en bovenaan vlak IS. In het vlakke deel z1t een
ronde openmg d1e met IJzeren schulven gedicht kon worden. In het schu11ie deel van de
pantserplaat, JUist boven de betonnen wand, z1t een kle1ne gleuf.
Type X: GB ('Gruppenbefehlstelle')
Commandopost met observat1egedeelte.
Bunker met veelhoekig grondplan (820 x 870 cm). V1a één toegang en gang wordt de grote
bmnenru1mte bereikt. Centraal aan frontZIJde spr1ngt de muur vooru1t: h1er z1t een open1ng,
d1e afgesloten 1s met een 4 cm dikke iJzeren plaat, d1e vooraan gebogen en bovenaan vlak 1s.
In het vlakke deel z1t een ronde openmg, d1e met IJzeren platen ged1cht kon worden. In het
schume deel van de pantserplaat, JUist boven de betonnen wand, z1t een kleme gleuf.
Type XIV: AB ('Art1ller1e Beobachter')
Observatiepost voor een art1lleriewaarnemer.
Veelhoekige bunker (c1rca 690 x 340 cm), met één L-vorm1ge toegang en één binnenruimte.
Centraal aan frontziJde spr1ngt de muur u1t: m deze Uitbouw Zit een openmg, d1e afgesloten
1s met een 4 cm dikke iJzeren plaat, d1e vooraan gebogen en bovenaan vlak 1s. In het vlakke
deel zit een ronde openmg d1e met IJZeren schulven ged1cht kon worden. In het schume deel
van de pantserplaat, JUISt boven de betonnen wand, z1t een kleme gleuf.
Type XVI: IK of AK ('Inf. Reg. Kom.dr.Bef.Stelle' of 'Artl. Gruppen Kom.dr.Bef.Stelle')
Commandopost voor de bevelhebber van een 1nfantenereg1ment of van art1ller1egroepen.
Rechthoekige bunker (mca 700 x 600 cm), met twee toegangen aan twee verschillende
ZIJden, één gang, een grote en een klemere bmnenru1mte, d1e ook nog eens onderling met
elkaar verbonden waren. Tegen de bmnenwand aan frontZIJde ZIJn stalen balken vert1caal
tegen elkaar geplaatst.
Type XVII: ZF ('Zugfuhrerunterstand')
Commandopost voor de bevelhebber van een 'Zug' (peloton).
Kle1ne bunker met asymmetrische vorm (c1rca 620 x 350 cm), één L-vorm1ge toegang en een
bmnenru1mte van 250 x 200 cm. In de muren z1tten diverse u1tspanngen en n1ssen.
Bunker 1:
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 73A (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: noord
Inplantmg: In loopgraaf ten zu1den van Fort Ertbrand. BIJ bunker emd1gt wal met loopgraaf.
Aanvullende beschriJVIng: Grasbegroe11ng op het dak. Betonspatten tegen achtergevel.
Toegangen ZIJn dichtgemetseld.
Bunker 2:
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummers 71D (deel), 73A (deel)
Type: II
Or1entat1e voormuur: noord
Inplantmg: In loopgraaf ten zu1den van Fort Ertbrand. BIJ bunker emd1gt wal met loopgraaf.
Aanvullende beschriJVIng: Grasbegroeimg op het dak. Toegangen ZIJn dichtgemetseld.
Bunker 3:
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1e B, perceelnummers 71C (deel), 71D (deel)
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Type: VI
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: In loopgraaf ten zu1den van Fort Ertbrand.
Aanvullende beschriJVIng: Grasbegroe1mg op het dak. Eén toegang dichtgemetseld.
Bunker 4
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sectie B, perceelnummer 67 (deel)
Type: VI
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: In (verdwenen) loopgraaf ten zu1den van Fort Ertbrand.
Aanvullende beschriJVIng: Grasbegroe1mg op het dak. Eén toegang dichtgemetseld. Kleme
ronde openingen 1n ZIJgevel.
Bunker 5
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 60B (deel)
Type: VI
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: 1n loopgraaf, d1e lus vormde achter loopgraaf ten zu1den van Fort Ertbrand.
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Eén toegang dichtgemetseld.
Bunker 6
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sect1e B, perceelnummer 60B (deel)
Type: II
Onentat1e voormuur: oost
Inplantmg: m loopgraaf, d1e lus vormde achter loopgraaf ten zu1den van Fort Ertbrand.
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Eén toegang dichtgemetseld.
Bunker 7
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 70E (deel)
Type: VI
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: Onder heuvel ter hoogte van voorste loopgraaf. Terrem genivelleerd.
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Eén toegang
dichtgemetseld.
Bunker 8
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sect1e B, perceelnummer 68 (deel)
Type: IX
Onentat1e voormuur: n1et gekend
Inplantmg: Onder heuvel ter hoogte van voorste loopgraaf. Terrem genivelleerd.
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard.
Bunker 9
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sect1e B, perceelnummer 68 (deel)
Type: VI
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: Onder heuvel ter hoogte van voorste loopgraaf. Terrem genivelleerd.
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Verticaal
geplaatste stalen balk centraal 1n de bmnenru1mte.
Bunker 10
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 60B (deel)
Type: VII
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m loopgraaf ten zu1den van Fort Ertbrand.
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten op
achtergevel. Eén toegang dichtgemetseld.
Pagma 8 van 23

Bunker 11
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sectie B, perceelnummer 60B (deel)
Type: VI
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Eén toegang dichtgemetseld.
Bunker 12
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 59C (deel)
Type: IX met pantserplaat
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m voorste loopgraaf
Aanvullende beschnJVIng: Grotendeels aangeaard. Betonspatten tegen achtergevel.
Bunker 13
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sectie B, perceelnummer 54C (deel)
Type: VI
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplanting: 1n loopgraaf net achter voorste loopgraaf
Aanvullende beschnJvlng: Grotendeels aangeaard. Betonspatten tegen achtergevel. Eén
toegang dichtgemetseld. CIJfer 6 1n zwarte verf.
Bunker 14
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 54C (deel)
Type: VI
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Betonspatten tegen achtergevel. Eén
toegang dichtgemetseld.
Bunker 15
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 52B (deel)
Type: IV
Onentat1e voormuur: noord
Inplantmg: 1n mspnngende hoek voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten of
rellef tegen achtergevel. Twee toegangen dichtgemetseld, één deels opengemaakt.
Bunker 16
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 52B (deel)
Type: IX met pantserplaat
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m voorste loopgraaf
Aanvullende beschnJvmg: Grotendeels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Eén toegang deels
dichtgemetseld. Betonspatten/relief tegen achtergevel. CIJfer 8 m zwarte verf.
Bunker 17
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sectie B, perceelnummers 51 (deel), 52B (deel)
Type: VI
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m loopgraaf net achter voorste loopgraaf
Aanvullende beschnJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten tegen
achtergevel. Verticaal geplaatste stalen balk m bmnenru1mte. Nummer 10 m zwarte verf.
Bunker 18
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 51 (deel)
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Type: VI
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten tegen
achtergevel. Eén toegang dichtgemetseld. Aan noordelijke ZIJde waren werken begonnen voor
een sch1etopenmg. Nummer 11 1n zwarte verf.
Bunker 19
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 48 (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: noord
Inplanting: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten tegen
achtergevel. Eén toegang dichtgemetseld. Verticale stalen balk m bmnenru1mte. Nummer 12
1n zwarte verf.
Bunker 20
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 48 (deel)
Type: IX met pantserplaat
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten
tegen achtergevel. Toegang 1s dichtgemetseld.
Bunker 21
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 48 (deel)
Type: XVII
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m loopgraaf net achter voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten tegen achtergevel. Toegang 1s
dichtgemetseld.
Bunker 22
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 47B (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten tegen
achtergevel. Eén toegang dichtgemetseld. Hergebruikt 1n 1938 1n functie van Versterkte
Stelling Antwerpen. Aanpassmgen ten behoeve van 'chardome-affu1t'.
Bunker 23
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sectie B, perceelnummer 47B (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten
tegen achtergevel. Twee toegangen dichtgemetseld.
Bunker 24
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummers 46B (deel), 47B (deel)
Type: IX met pantserplaat
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplanting: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten
tegen achtergevel. Toegang dichtgemetseld.

Pag1na 10 van 23

Bunker 25
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1e B, perceelnummers 45A (deel), 46B (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: 1n loopgraaf net achter voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten tegen
achtergevel. Eén toegang dichtgemetseld.
Bunker 26
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sectie B, perceelnummer 40A (deel)
Type: VI
Or1entatle voormuur: oost
Inplantmg: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten tegen
achtergevel. Eén toegang dichtgemetseld.
Bunker 27
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 40A (deel)
Type: IV
Or1entatle voormuur: oost-zuidoost
Inplantmg: 1n kmk 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten ter hoogte
van toegangen. Roodbrume verf biJ toegang en 1n openmgen frontmuur. Eén toegang en één
openmg frontZIJde (nog or1gmeel) dichtgemetseld. Nummer 19 1n zwarte verf.
Bunker 28
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 40A (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroe11ng op dak. Betonspatten op de
achtergevel. Vlak voor opschrift. Eén toegang dichtgemetseld.
Bunker 29
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 43A (deel)
Type: VII
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplanting: 1n loopgraaf 1n tweede liJn
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten op
de achtergevel. Eén toegang dichtgemetseld. IJzeren structuur 1n bmnenru1mte.
Bunker 30
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 43A (deel)
Type: VI
Or1entatie voormuur: noordwest
Inplantmg: 1n loopgraaf 1n derde liJn
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroe1mg op dak. Eén
dichtgemetseld.

toegang

Bunker 31
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 43A (deel)
Type: 11
Or1entat1e voormuur: noord
Inplantmg: 1n loopgraaf 1n derde liJn
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak.
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Bunker 32
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sectie B, perceelnummer 43A (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m loopgraaf 1n derde liJn
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroe11ng op dak. Eén
dichtgemetseld.

toegang

Bunker 33
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sect1e B, perceelnummer 42A (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m loopgraaf 1n derde liJn
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Eén toegang dichtgemetseld.
Bunker 34
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 42A (deel)
Type: II
Or1entat1e voormuur: oost
Inplantmg: m loopgraaf m derde liJn
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Eén toegang dichtgemetseld.
Bunker 35
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sect1e B, perceelnummer 41A (deel)
Type: VI
Or~entat1e voormuur: zuidoost
Inplantmg: m loopgraaf 1n derde liJn
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Eén toegang dichtgemetseld.
Bunker 36
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 42A (deel)
Type: VI
Or~entat1e voormuur: noordoost
Inplanting: achter derde liJn. Geen loopgraaf.
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroe1mg op het dak. Eén toegang
dichtgemetseld, één toegang nog deels dichtgemetseld.
Bunker 37
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sect1e B, perceelnummer 37E (deel)
Type: IX
Or~entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: m voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten op achtergevel.
dichtgemetseld.

Toegang

Bunker 38
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sect1e B, perceelnummer 3A (deel)
Type: VI
Or~entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Vlak voor opschrift.
Verticaal geplaatste stalen balk centraal m b1nnenru1mte.
Bunker 39
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sect1e B, perceelnummer 3A (deel)
Type: VI
Or1entatie voormuur: noordoost
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Inplanting: Net achter voorste loopgraaf. Loopgraaf deels verdwenen.
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Vlak voor opschrift.
Eén toegang dichtgemetseld. Verticale stalen balk centraal 1n b1nnenru1mte.
Bunker 40
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 4A (deel)
Type: VII
Or~entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: achter voorste loopgraaf I 1n tweede liJn. Loopgraaf verdwenen.
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Vlak voor opschrift.
Roodbruine verf biJ toegang. Eén toegang dichtgemetseld. IJzeren structuur 1n bmnenrUJmte.
Bunker 41
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sectie B, perceelnummer 10A (deel)
Type: XVII
Or~entat1e voormuur: noordoost
Inplanting: net achter voorste loopgraaf. Loopgraaf verdwenen.
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Vlak voor
opschrift. Roodbrume verf biJ toegang.
Bunker 42
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 10A (deel)
Type: IX met pantserkoepel
Or1entatJe voormuur: noordoost
Inplanting: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Roodbruine
verf ter hoogte van toegang. Pantserplaat.
Bunker 43
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1e B, perceelnummer 10A (deel)
Type: VI
Or~entat1e voormuur: noordoost
Inplanting: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Eén toegang
dichtgemetseld. Verticale stalen balk centraalm bmnenrUJmte.
Bunker 44
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 10A (deel)
Type: IV
Or~entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten op achtergevel en ter hoogte van
toegangen. Rode camouflageverf biJ toegang. Eén toegang dichtgemetseld.
Bunker 45
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 14C (deel)
Type: VI
Or~entatJe voormuur: noordoost
Inplanting: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Eén toegang
dichtgemetseld. Stalen verticale balk 1n b1nnenru1mte.
Bunker 46
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 13D (deel)
Type: IV
Or~entat1e voormuur: noord
Inplantmg: 1n 1nspr1ngende hoek van voorste loopgraaf
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Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Betonspatten op achtergevel, ter hoogte
van toegangen en ter hoogte van muuropeningen aan voorZIJde. Roodbrume camouflageverf
ter hoogte van toegangen en muuropenmgen.
Bunker 47
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sectie B, perceelnummer 13D (deel)
Type: IX met gleuf
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplanting: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Grotendeels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Vlak voor
opschrift. Toegang IS dichtgemetseld. SchuifJe vóór observatiegleuf bewaard.
Camouflageverf.
Bunker 48
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sectie H, perceelnummer 230A (deel)
Type: XIV
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplanting: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten en roodbruine verf op achtergevel
en biJ toegang. Vlak voor opschrift.
Bunker 49
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdelmg, sect1e H, perceelnummer 230A (deel)
Type: VI
Or~entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: 1n loopgraaf achter voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten o'p achtergevel. Vlak voor opschrift.
Eén dichtgemetselde toegang. In oorsprong VriJ grote vert1cale openmg 1n achtermuur.
Bunker 50
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdelmg, sect1e H, perceelnummer 230A (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: 1n loopgraaf achter voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Vlak voor opschrift.
Eén dichtgemetselde toegang. Roodbrwne verf biJ toegang.
Bunker 51
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdelmg, sect1e H, perceelnummer 230A (deel)
Type: VII
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplanting: achter voorste loopgraaf. Loopgraaf biJ bunker verdwenen.
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten op achtergevel.
dichtgemetselde toegang. IJzeren structuur b1nnenm.

Eén

Bunker 52
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sect1e H, perceelnummer 230A (deel)
Type: X
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: op 100 machter voorste loopg'raaf. Geen loopgraaf biJ bunker.
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten op achtergevel. Vlak voor opschrift.
Bunker 53
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sect1e H, perceelnummer 226B (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: noord
Inplanting: 1n loopgraaf (tweede liJn) op 200 machter voorste loopgraaf
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Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Eén dichtgemetselde toegang.
Bunker 54
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sect1e H, perceelnummer 226B (deel)
Type: II
Or1entat1e voormuur: oost
Inplantmg: 1n loopgraaf (tweede liJn) op 200 machter voorste loopgraaf.
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Eén dichtgemetselde
toegang.
Bunker 55
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sect1e H, perceelnummer 226B (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: oost
Inplantmg: 1n loopgraaf (tweede liJn) op 200 m achter voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Eén dichtgemetselde toegang.
Bunker 56
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sect1e H, perceelnummer 239M (deel)
Type: VI
Orientat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten tegen achtergevel, met u1tspanng
vlak voor opschrift. Eén dichtgemetselde toegang. Verticale stalen balk centraal 1n
bmnenru1mte.
Bunker 57
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sect1e H, perceelnummer 239M (deel)
Type: VIII
Or1entat1e voormuur: noordwest
Inplantmg: 1n kn1 k voorste loopgraaf
Aanvullende beschn]vmg: Deels aangeaard. Grasbegroe11ng op dak. Betonspatten aan
voorZIJde en tegen zuidwesteliJke ZIJde. Toegang en sch1etopenmg ZIJn dichtgemetseld. Zware
metalen bouten boven sch1etopenmg en klemere IJZeren elementen. Aan b1nnenzude schulven
vóór kiJkgat met opschnft "Gesch. St. 7.5" aangebracht.
Bunker 58
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sect1e H, perceelnummer 239M (deel)
Type: IX met gleuf
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplanting: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten tegen vooren achtergevel, met u1tspanng vlak voor opschrift boven toegang. SchuiflUikJe 1n
observatiegleuf met opschrift"[ ].Inf.B." 1s nog aanwezig. Sporen van roodbrume verf 1n
observatiegleuf en biJ toegang.
Bunker 59
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sect1e H, perceelnummer 239M (deel)
Type: VI
Or1entat1e voormuur: oost
Inplanting: 1n voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten tegen
achtergevel. Centraal vlak voor opschnft. Stalen balk centraalm de b1nnenru1mte. Roodbrume
verf 1n toegang.
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Bunker 60
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdelmg, sect1e H, perceelnummer 225D (deel)
Type: VIII
Onentat1e voormuur: oost
Inplantmg: 1n km k voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten tegen
buitenmuren. Roodbrume verf 1n sch1etopenmg en 1n toegang. Zware bouten boven en
kleinere IJZeren elementen biJ sch1etopenmg aan bUitenziJde. Embrasureplaat aan
bmnenZIJde.
Bunker 61
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdelmg, sectie H, perceelnummer 225D (deel)
Type: VI
Onentat1e voormuur: oost
Inplantmg: m voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten tegen achtergevel, met u1tspanng
vlak voor opschnft. Eén toegang grotendeels dichtgemetseld. Roodbrume verf biJ toegang.
Bunker 62
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdelmg, sectie H, perceelnummer 225D (deel)
Type: VI
Onentat1e voormuur: oost
Inplantmg: m voorste loopgraaf. Loopgraaf n1et zo uitgesproken bewaard.
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Betonspatten tegen achtergevel, met u1tspanng
vlak voor opschnft. Eén toegang grotendeels dichtgemetseld. Sporen van roodbruine verf op
buitenmuur en 1n toegang.
Bunker 63
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sect1e H, perceelnummer 225D (deel)
Type: VII
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: Op 40 m achter voorste loopgraaf, wellicht tweede liJn. Loopgraaf nauweliJkS
bewaard.
Aanvullende beschnJvmg: Deels aangeaard. Betonspatten tegen achtergevel, met u1tspanng
vlak voor opschnft. Roodbrume verf ter hoogte van de toegangen.
Bunker 64
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sectie H, perceelnummers 225D (deel), 226A
(deel)
Type: XVII
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: In loopgraaf net achter voorste loopgraaf.
Aanvullende beschnJvmg: Deels aangeaard. Betonspatten tegen achtergevel. Roodbrume verf
biJ toegang.
Bunker 65
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdelmg, sect1e H, perceelnummer 226A (deel)
Type: VI
Onentat1e voormuur: noordoost
Inplanting: In loopgraaf net achter voorste loopgraaf.
Aanvullende beschnJvmg: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Betonspatten tegen
achtergevel. Vlak voor opschnft. Eén toegang deels (ong1neel) dichtgemetseld. Roodbrume
verf biJ toegang.
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Bunker 66
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 179 (deel)
Type: II
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: gelsoleerde m1tra1lleursnest op 580 m achter voorste loopgraaf
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Eén
dichtgemetseld.

toegang

Bunker 67
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sect1e H, perceelnummer 230A (deel)
Type: II
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplanting: gelsoleerde mitrailleursnest op 550 m achter voorste loopgraaf, ter hoogte van
de kru1smg van de Baron Paul Kronackerdreef met de Kalmthoutsesteenweg.
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak. Stalen bekleding tegen
bmnenmuur aan frontZIJde.
Bunker 68
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdeling, sect1e E, perceelnummer 233Z5 (deel) en deel
van het openbaar domem
Type: II
Or1entat1e voormuur: noordoost
Inplantmg: gelsoleerde m1tra1lleursnest op 700 m achter voorste loopgraaf, ter hoogte van
kru1smg Baron Paul Kronackerdreef met de spoorliJn Kapellen-Essen. In tUin op adres Philippe
Spethstraat 236.
Aanvullende beschriJVIng: Deels aangeaard. Grasbegroeiing op dak.
Bunker 69
Kadastergegevens: Kapellen, 2de afdelmg, sect1e D, perceelnummer 52E (deel)
Type: XVI
Or1entat1e voormuur: noordwest
Inplantmg: commandopost, oorspronkeliJk 1n tweevoud opgetrokken op het dome1n van het
landhuis He1dehof, op meer dan 2000 m achter voorste loopgraaf.
Aanvullende beschriJVIng: Commandopost voor een 1nfanter1ereg1ment of voor
art1ller1egroepen. Deels aangeaard. Stalen bekledmg tegen bmnenwand frontmuur.
OorspronkeliJke tweeledige, opgeklampte houten deur, waarbiJ de klampen aan de
binnenZIJde ZIJn genageld op de spiegelklampen aan de achterZIJde. Ook de IJzeren
duimhengsels en het deurbeslag ZIJn bewaard.
Het 1s e1gen aan bunkers dat er 1n de ondergrond onder en rond de bunker constructleve
elementen of m1l1ta1re Infrastructuur bewaard ZIJn d1e rechtstreeks verband houden met de
bunker, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabeling.
Veldversterkmgen: landschappeliJke en archeologische sporen
Groep 1: voorste loopgraven
OmschriJVIng: meest vooruitgeschoven loopgraven 1n het Interval tussen Fort Ertbrand en de
spoorliJn Kapellen-Essen. Het tracé van de loopgraven loopt van noordwest naar zuidoost.
Kenmerken: loopgraven met borst- en rugwering en op regelmatige afstand traversen, waar1n
behalve betonnen constructles ook nog observatieposten en m1tra1lleurstellmgen waren
Uitgebouwd. De loopgraven zelf ZIJn bovengronds Uitgegraven 1n een opgeworpen wal. In de
borstwering van de loopgraven ZIJn betonnen schuilplaatsen van het type VI of
observatieposten van het type IX of XIV opgetrokken. H1er en daar vormen de loopgraven
een lus of springen ze naar voor u1t. In de hierdoor gevormde mspr1ngende hoeken kunnen
mitrailleursposten van het type IV of geschutsposten van het type VIII opgetrokken ZIJn, d1e
zo gepos1t1oneerd waren omwille van een flankerend sch1etbere1k. In het achterste deel van
de lussen ziJn schuilplaatsen van het type VI of commandoposten van het type XVII
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opgetrokken. Vóór en achter de loopgraven ZIJn er u1tgrav1ngen, d1e ontstaan ZIJn ten gevolge
van de aanleg van de loopgraven. H1er en daar 1s er ook een open aarden stelling net vóór de
loopgraaf bewaard. Het stuk van de meest vooruitgeschoven loopgraaf net ten zuldoosten
van de Kalmthoutsesteenweg, meer bepaald op de percelen Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B,
13D en Kapellen, 2de afdeling, sectie H, 230A, IS wellicht een aangepaste Belgische loopgraaf
u1t augustus-september 1914, met name 'tranchée 3'.
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1e B, 3A (deel), 4A (deel), 9A (deel), 10A
(deel), 13D (deel), 14C (deel), 37E (deel), 38A (deel), 39C (deel), 40A (deel), 45A (deel),
46B (deel), 47B (deel), 48 (deel), 51 (deel), 52B (deel), 53 (deel), 54C (deel), 59C (deel),
60B (deel); Kapellen, 2de afdelmg, sect1e H, 225D (deel), 226A (deel), 230A (deel), 239M
(deel).
Groep 2: loopgraven ten zu1den van Fort Ertbrand
OmschriJVIng: Eén grote en enkele klemere stukken loopgraaf ten zu1den van Fort Ertbrand.
Deze loopgraven vormden een verbmdmg tussen de loopgraven van het Interval tussen
Schans Smoutakker en Fort Ertbrand enerziJds en de loopgraven van het Interval tussen Fort
Ertbrand en Fort Brasschaat anderZIJds. Het grootste stuk 1s afkomstig van een
gevechtsloopgraaf, d1e noordwest - zu1doost geor~enteerd was.
Kenmerken: De meeste stukken loopgraaf ZIJn bovengronds uitgegraven 1n een opgeworpen
wal. De zwaarst Uitgebouwde loopgraven ZIJn voorz1en van een goed Uitgebouwde borst- en
rugwering en traversen. In de gevechtsloopgraaf waren ter hoogte van de flanken
schuilplaatsen van het type VI opgetrokken, evenals mitrailleursposten van het type II.
Mmder Uitgesproken stukken loopgraaf d1cht tegen de Oude Galgenstraat (percelen 73A en
73B) hebben een eerder zigzaggend of kronkelend verloop.
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, 60A (deel), 60B (deel), 67 (deel), 68
(deel), 69A (deel), 70B (deel), 70C (deel), 71C (deel), 71D (deel), 73A (deel), 73B (deel).
Groep 3: verbmdmgsloopgraven
OmschriJVIng: Kle1ne stukJes verbmd1ngsloopgraven, tussen voorste loopgraaf en loopgraaf
m tweede liJn of tussen tweede en derde liJn. Ze ZIJn west - oost of zu1dwest - noordoost
geor1enteerd.
Kenmerken: De meeste loopgraven ZIJn bovengronds Uitgegraven m een opgeworpen wal.
Deze loopgraven hebben eerder een kronkelend verloop. Ze bevatten of leidden naar
schuilplaatsen van het type VII.
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, 39C (deel), 40A (deel), 41A (deel), 43A
(deel), 47B (deel), 54C (deel), 60B (deel), 67 (deel), 230A (deel).
Groep 4: Belgische zigzagloopgraven
OmschriJVIng: Belgische loopgraven u1t augustus-september 1914. Deze leidden naar meer
achterwaarts gelegen schuilplaatsen.
Kenmerken: Rechte stukken loopgraaf of wal, tot 45 m lang, volgens een Zigzaggend patroon
aangelegd. In somm1ge wallen kan er een specifieke prof1lenng onderschelden worden. Aan
weersZIJden van de wallen 1s een greppel Uitgegraven.
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdelmg, sect1e B, 13D (deel), 42 A (deel), 43A (deel); 2de
afdeling, sect1e H, 230A (deel).
Groep 5: loopgraven m tweede of derde liJn
OmschriJVIng & kenmerken: loopgraven 1n tweede of derde liJn aangelegd. De loopgraven in
tweede of derde liJn ZIJn of waren met de voorste verded1g1ngsl1]nen verbonden v1a
verb1 nd1ngsgangen.
De loopgraaf op percelen Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, 52A, 52B, 53, 54B, 54C, 59C en
60B ten zu1den van Fort Ertbrand, IS 210 m lang en heeft de typ1sche vorm van een Belgische
loopgraaf met teruggebogen flanken. Deze loopgraaf maakte deel Uit van de tweede
verded1g1ngsli]n. In deze loopgraaf ZIJn de traversen heel regelmatig aangelegd, maar mlnder
Uitgesproken dan in de voorste liJn. In deze loopgraaf ZIJn er geen bunkers opgetrokken.
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De loopgraaf op percelen Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, 41A, 42A en 43A 1s ongeveer 120
m lang en gaat terug op de Belgische 'tranchée 1'. Het betreft een rechte loopgraaf met
schume of gebogen flanken. Deze loopgraaf 1s m derde pos1t1e gemtegreerd 1n de
'Nordabschmtt'. Van h1eru1t vertrekken er m zuidwesteliJke nchting volgens een Zigzagpatroon
rechte stukken loopgraven of wallen, eveneens van Belgische ongme, ncht1ng schuilplaatsen.
Ook m deze voormalige 'tranchée' hebben de Duitsers traversen Uitgewerkt, ZIJ het dat deze
1ets breder liJken te z1jn dan in de voorliggende loopgraven. In deze loopgraaf ZIJn
symmetnsch ten opzichte van elkaar v1er schuilplaatsen van het type VI en twee
mitrailleursposten van het type II opgetrokken, waarbiJ de mitrailleursposten ZIJn mgeplant
in be1de hoeken/bochten van de loopgraaf. Een zevende bunker van het type VI 1s nog meer
achterwaarts opgetrokken.
De loopgraaf net ten noordoosten van en biJna parallel met 'tranchée 1', meer bepaald
gelegen op de percelen Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, 39B, 40A, 42A en 43A maakte deel
u1t van de tweede liJn van de 'Nordabschn1tt'. Deze loopgraaf wordt gekenmerkt door
traversen op regelmatige afstand. Op de kru1smg met de meest noordeliJke
verbmdmgsloopgraaf 1s een schuilplaats van het type VII mgeplant.
De loopgraaf op het perceel Kapellen, 2de afdelmg, sect1e H, 226B maakte deel u1t van de
derde pos1t1e van de Nordabschn1tt. Met moe1te valt een rechte loopgraaf met schume of
gebogen flanken te herkennen, maar het verloop 1s eerder gnll1g. In de twee u1temden van
de loopgraaf 1s een schuilplaats van het type VI opgetrokken, terWIJl er centraal een
m1tra1lleurspost van het type II 1s opgetrokken.
StukJe loopgraaf, gelegen op percelen Kapellen, 2de afdelmg, sect1e H, 181A, 182C en 204B
net ten westen van de spoorliJn Kapellen-Essen. D1t stukJe loopgraaf vormt een restant van
de tweede liJn, d1e h1er was aangelegd aan weersziJden van de spoorliJn. Het bewaarde stukJe
vertoont de kenmerken van de meest vooruitgeschoven loopgraven (groep 1), met traversen,
d1e op regelmatige afstand van elkaar l1ggen.
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, 39B (deel), 40A (deel), 41A (deel), 42A
(deel), 43A (deel), 52A (deel), 52B (deel), 53 (deel), 54B (deel), 54C (deel), 59C (deel) en
60B (deel); Kapellen, 2de afdeling, sect1e H, 181A (deel), 182C (deel), 204B (deel) en 226B
(deel).
Groep 6: aarden wallen met flanken
OmschriJVIng: dne bewaarde aarden wallen of heuvels met korte, rechte flanken, well1cht van
Belgische makeliJ. Twee structuren liggen op 110 m ten zuidwesten van 'tranchée 1', één
structuur op 140 m achter de oorspronkeliJke 'tranchée 3'.
Kenmerken: dne aangelegde heuvels of wallen met flanken, d1e schu1n aflopen. De structuren
ZIJn 15 à 22 m lang en 8 m d1ep. De wallen met flanken liJken telkens een platform te
omvatten, hoger dan het maa1veld, maar lager dan de wal of flanken.
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, 41A (deel), 42A (deel); Kapellen, 2de
afdelmg, sect1e H, 226B (deel).
Groep 7: twee rechte greppels met n1ervorm1ge verhogmg
Omschn]vmg: twee rechte, parallel aangelegde greppels met een licht verhoogd u1te1nde,
wellicht een overgebleven parkstructuur van het dome1n Mastenhof, mogeliJk gebru1kt 1n
functie van een sch1etstand.
Kenmerken: twee rechte, parallel aangelegde greppels, m het totaal (nu nog) 150 m lang,
met op het (noordwesteliJke) u1temde een n1ervorm1ge verhogmg.
Kadastergegevens: Kapellen, 1ste afdeling, sect1e B, 41A (deel), 42A (deel) en 43B (deel).
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Groep 8: klemestukJes loopgraven
Omschn]vmg: een groepJe kle1ne kronkelende stukJeS loopgraaf achter (ten zuidwesten van)
de 'Nordabschn1tt', m zuidwest-noordoosteliJke nchtmg aangelegd.
Kenmerken: VIJf korte stukJes loopgraaf, tussen de 25 en 45 m lang, met een eerder
kronkelend patroon.
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sect1e B, 54A (deel), 59A (deel), 132 (deel), 133A
(deel), 133B (deel), 153A (deel).
Groep 9: Belgisch veldversterkingen biJ Antitankgracht
Omschn]vmg: verded1gmgsstelsel met loopgraven, verbmdmgsgangen en andere
veldversterk1ngen, die het Belgisch leger achter (ten zuidwesten van) de Antitankgracht
aanlegde m de penode tussen emd augustus 1939 en 10 me1 1940. De ku1len waren bedoeld
als mfanteneku1len of voor de opstellmg van m1tra1lleurs of machmegeweren. D1e kuilen
werden met elkaar verbonden v1a verbmdmgsloopgraven met een gebroken tracé, waarvan
somm1ge onderdelen met een schietbanket waren Uitgerust. Op de aangelegde wallen werden
m1tra1lleurs of machinegeweren geplaatst om de VIJand met vuurbarrages te bestoken.
Kenmerken: geheel van veldversterkmgen, bestaande u1t kuilen, verbmd1ngsloopgraven,
wallen en andere structuren. De verbindingsloopgraven vertonen een gnllig, gebroken tracé
en ZIJn m1nder zwaar Uitgewerkt dan de Du1tse loopgraven van de 'Nordabschn1tt'. Somm1ge
verbmdmgsloopgraven vertrekken vanu1t de meest vooruitgeschoven loopgraaf van de
'Nordabschn1tt'. De wallen hebben een langgerekte, eerder onregelmatige vorm en ZIJn vooral
bewaard langs de Ant1tankgracht. Ze omvatten vaak een stukJe loopgraaf. De geometnsche
vormen op perceel 48 bestaan u1t kaarsrechte greppels van 30 à 45 m lang, d1e vertrekken
vanu1t eerder rechthoekige putten van 4,5 x 1,5 m groot. Aan het noordwesteliJke en
noordoosteliJke u1temde worden ze door een wal met loopgracht beschermd.
Kadastergegevens: Kapellen, lste afdeling, sect1e B, lA (deel), 2B (deel), 11C (deel), 37E
(deel), 38A (deel), 39C (deel), 40A (deel), 45B (deel), 45C (deel), 46A (deel), 46B (deel),
47A (deel), 47B (deel), 48 (deel), 55 (deel), 56 (deel), 57A (deel), 58B (deel), 61B (deel) en
63C (deel); Kapellen, lste afdeling, sect1e I, 132T (deel) en deel van het openbaar domem.
Het bovengronds en m de topografie aanwez1ge erfgoed, zoals bunkers of loopgraven 1s
onlosmakeliJk verbonden met sporen, structuren en obJecten d1e m de bodem aanwezig ZIJn
en gerelateerd ZIJn aan de act1v1te1ten Uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1o
de bescherming beoogt het behoud 1n s1tu van de betonnen verdedigingswerken en
landschappeliJke en ondergrondse structuren, sporen en vondsten;
2°
de algemene doelstelling van de beschermmg 1s meer bepaald het behoud en de
1nstandhoudmg van de erfgoedkenmerken en -elementen d1e de bas1s vormen voor de
erfgoedwaarden, waaronder de constellatie aan betonnen constructles met hun
oorspronkeliJke mdelmg en afwerking, mclus1ef de openingen en n1ssen m dak, muren
en vloeren. BIJZondere aandacht moet besteed worden aan het behoud van houten en
IJZeren onderdelen en aangebrachte verf ter camouflage. Er d1ent gestreefd te worden
naar het behoud m situ van ondergrondse constructleve elementen en aansluitende
m11ita1re Infrastructuur, zoals vloerplaten, waterafvoersystemen of bekabeling. De
bescherming beoogt eveneens het behoud van de landschappeliJke en archeologische
structuren, sporen en vondsten;
3°
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 posten. Ook de spontane
opslag van bomen en struiken zou omz1cht1g verWIJderd kunnen worden. Aarde en
grasbegroe11ng, tiJdens de oorlog aangelegd op het dak van een bunker, of
mosbegroeiing op de muren, vallen h1er n1et onder;
4°
het droog houden van de bunkers door gepaste maatregelen tegen watennSIJpeling
zoals het afdekken van eventuele openmgen m het dak zonder de luchtCirculatie te
WIJZigen, bevordert de mstandhoudmg van de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen;
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1n voorkomend geval kan er gezocht worden naar maatregelen om grondwater 1n de
bunkers permanent te vermiJden, 1n overeenstemming met de speCifieke
landschappeliJke en archeologische context;
6°
conserverende maatregelen (roestwerende behandeling) voor de blootliggende IJZeren
onderdelen bevorderen de 1nstandhoudmg 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
7°
de houten erfgoedelementen;
8°
de erfgoedwaarden en de natuurwaarden, ZIJnde de 1nr1cht1ng van de bunkers als
vleermUizenschuilplaatsen, kunnen meer verzoend worden;
go
de tiJdens de Tweede Wereldoorlog dichtgemaakte muuropeningen 1n de bunkers
dienen n1et opn1euw geopend te worden 1n functie van een eventuele openstelling van
de s1te;
10° 1nd1en nod1g geacht, kunnen er maatregelen getroffen worden tot het afsluiten van de
bunkers, m1ts er voldoende rekening wordt gehouden met de aanwez1ge
erfgoedwaarden en erfgoedkenmerken;
11 a omwille van de kwetsbare topografie IS een landgebruik waarbiJ de hUidige
m1crotopograf1e bewaard bliJft, aangewezen;
12° een aangepast kap- en terrembeheer 1s wenselijk. Om het microrellef te behouden 1s
het aanbevolen om boven de wortels te kappen en de stronken ter plekke te laten;
13° beschadiging als gevolg van de 1nzet van zware materialen, d1e door hun gew1cht of
omvang diepe sporen op het terrem achterlaten, d1ent vermeden te worden;
14° omw1lle van de kwetsbare topografie kan de betredmg van de s1te beperkt gehouden
worden of kan het publiek gele1d worden;
15° destructieve bodem1ngrepen, zoals grondwerken door afgraving of ophogmg, dienen
max1maal vermeden te worden. BIJ eventueel noodzakeliJke grondwerken d1e een
1mpact hebben op het h1stor1sch m1crorellef, d1ent met het oog op het VriJWaren en
registreren van archeologische sporen een voorafgaand archeologisch onderzoek te
gebeuren;
16° metaaldetectie 1s enkel toegelaten 1n het kader van een wetenschappeliJke vraagstelling
of beheer (mon1tor1ng), conform de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet,
hoofdstuk 5, afdeling 5.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1a
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 beve11ig1ngsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1a
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 h1stor1sche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, 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 construct1es:
a)
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekkmg;
b)
het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
c)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
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d)

het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUitenschnJnwerken,
deuren, ramen, luiken, poorten, mclus1ef de al dan n1et f1gurat1eve beglazmg,
beslag, hang- en sluitwerk;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, 1nclus1ef n1euwe toevoegingen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publ1c1te1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met uitzondenng van verk1ezmgspublie~te1t en met u1tzondenng
van publie~te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop
of te huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer
bedraagt dan 4 m2;
5°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
het WIJZigen van het m1crorelief;
a)
b)
elke handeling d1e een aanzienliJke WIJZiging van de landschapskenmerken tot
gevolg heeft, met u1tzondenng van cultuurgewassen, onder meer voor de
landbouw, en tumbeplantmg;
c)
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorz1enmgen
en le1d1ngen;
d)
het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen, met u1tzondenng van gladde schnkdraad
en pnkkeldraad ten behoeve van veekenng;
e)
het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
en paden;
f)
het aanleggen of WIJZigen van verhardmg met een mm1male gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het u1tbre1den van bestaande verhardmgen met
m1mmaal 30 m 2, met u1tzondenng van verhardingen geplaatst bmnen een straal
van 30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
g)
het plaatsen of WIJZigen van straatmeub1la1r, met u1tzondenng van n1et-aard- en
niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld 1n art1kel 65 van het
KoninkliJk Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
h)
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
1)
graafwerken 1n functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van
constructies;
J)
het aanplanten, vellen, roo1en en ontstronken van bomen;
k)
het plaggen en het afvoeren van de plaggen;
I)
metaaldetectie 1n het kader van specifieke wetenschappeliJke of beheersgenchte
doelstellingen;
6° het Uitvoeren van volgende handelmgen aan of m het mteneur:
a)
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b)
het u1tvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het
c)
toepassen van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
d)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, mclus1ef de al dan n1et f1gurat1eve beglazing, lambnsenng,
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
e)
het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
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f)

het beschilderen van engeschilderde elementen of het schilderen 1n andere
kleuren of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge.

Er IS geen toelat1ng vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beveiligmgsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.
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