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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van
oorlogsgedenktekens te Heuvelland

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli
2009;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 februari 2009 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te
beschermen oorlogsgedenktekens te Heuvelland;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 01 oktober 2009,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten,
gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001 , 21 november 2003, 30 april
.
2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009:

10 Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Demarcatiepaal nr. 7 (Dikkebusstraat), gelegen te Heuvelland (Loker),
Dikkebusstraat ZNR;
bekend ten kadaster: Heuvelland, 6e afdeling, sectie B, perceelnummer ZNR(DEEL).

2° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Demarcatiepaal nr. 8 (Kemmelbergweg), gelegen te Heuvelland (Loker),
Kemmelbergweg ZNR;
bekend ten kadaster: Heuvelland, 6e afdeling, sectie B, perceelnummer ZNR(DEEL).
3° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Demarcatiepaal nr. 14 (Reningelststraat), gelegen te Heuvelland (Kemmel),
Reningelststraat ZNR;
bekend ten kadaster: Heuvelland, 7e afdeling, sectie A, perceelnummer ZNR(DEEL).
4° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Demarcatiepaal nr. 15 (Vierstraat), gelegen te Heuvelland (Kemmel), Vierstraat ZNR;
bekend ten kadaster: Heuvelland, 7e afdeling, sectie B, perceelnummer ZNR(DEEL).

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:

1) Demarcatiepaal nr. 7 (Dikkebusstraat) wordt beschermd als monument omwille
van de:
Historische waarde, meer bepaald de historische context en de militair-historische
waarde:
Eén van de 22 demarcatiepaaltjes die na de Eerste Wereldoorlog door de 'Touring
Club de Belgique' werden opgericht. De demarcatiepaaltjes hebben een hoge
militair-historische en historische contextwaarde, aangezien ze de verste Duitse
opmars willen markeren langsheen de frontlijn tussen Nieuwpoort en de Vogezen
(Frankrijk). Demarcatiepaal nr. 7 markeert de plaats tot waar de Duitsers gevorderd
waren tijdens hun Lente-Offensief (voorjaar 1918). Pas in augustus 1918 zou de
omgeving van dit gedenkteken nabij het Lokerhof opnieuw in geallieerde handen
vallen.
De demarcatiepalen getuigen van een typisch tijdsklimaat van de eerste na-oorlogse
jaren. Alleen al door de oorspronkelijke meertalige opschriften "Hier werd de
overweldiger tot staan gebracht" werd de revanchegeest op de voormalige Duitse
vijand stevig verwoord. Bij de meeste demarcatiepalen, waaronder nr. 7, werd dit
opschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter verwijderd. Op die
manier getuigen deze gedenktekens eveneens van de bezettingsmentaliteit van de
Tweede Wereldoorlog.
.
Sociaal-culturele waarde:
Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
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2) Demarcatiepaal nr. 8 (Kemmelbergweg) wordt beschermd als monument omwille
van de:
Historische waarde, meer bepaald de historische context en de militair-historische
waarde:
Eén van de 22 demarcatiepaaltjes die na de Eerste Wereldoorlog door de 'Touring
Club de Belgique' werden opgericht. De demarcatiepaaltjes hebben een hoge
militair-historische en historische contextwaarde, aanÇJezien ze de verste Duitse
opmars willen markeren langsheen de frontlijn tussen Nieuwpoort en de Vogezen
(Frankrijk). Demarcatiepaal nr. 8 markeert de plaats tot waar de Duitsers gevorderd
waren tijdens hun Lente-Offensief (voorjaar 1918), namelijk tot aan het gehucht
Bruloze waar hevig gevochten werd tijdens de Slag om de Kemmelberg.
De demarcatiepalen getuigen van een typisch tijdsklimaat van de eerste na-oorlogse
jaren. Alleen al door de oorspronkelijke meertalige opschriften "Hier werd de
overweldiger tot staan gebracht" werd de revanchegeest op de voormalige Duitse
vijand stevig verwoord. Bij de meeste demarcatiepalen, waaronder nr. 8, werd dit
opschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter verwijderd. Op die
manier getuigen deze gedenktekens eveneens van de bezettingsmentaliteit van de
Tweede Wereldoorlog.
Sociaal-culturele waarde:
Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

3) Demarcatiepaal nr. 14 (Reningelststraat) wordt beschermd als monument omwille
van de:
Historische waarde, meer bepaald de historische context en de militair-historische
waarde:
Eén van de 22 demarcatiepaaltjes die na de Eerste Wereldoorlog door de 'Touring
Club de Belgique' werden opgericht. De demarcatiepaaltjes hebben een hoge
militair-historische en historische contextwaarde, aangezien ze de verste Duitse
opmars willen markeren langsheen de frontlijn tussen Nieuwpoort en de Vogezen
(Frankrijk). Demarcatiepaal nr. 14 markeert de plaats tot waar de Duitsers gevorderd
waren tijdens hun Lente-Offensief (voorjaar 1918), namelijk tot aan de Kemmelbeek
en het gehucht Pompier.
De demarcatiepalen getuigen van een typisch tijdsklimaat van de eerste na-oorlogse
jaren. Alleen al door de oorspronkelijke meertalige opschriften "Hier werd de
overweldiger tot staan gebracht" werd de revanchegeest op de voormalige Duitse
vijand stevig verwoord. Bij de meeste demarcatiepalen, waaronder nr. 14, werd dit
opschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter verwijderd. Op die
manier getuigen deze gedenktekens eveneens van de bezettingsmentaliteit van de
Tweede Wereldoorlog.
Sociaal-culturele waarde:
Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
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4) Demarcatiepaal nr. 15 (Vierstraat) wordt beschermd als monument omwille van
de:
Historische waarde, meer bepaald de historische context en de militair-historische
waarde:
Eón van do 22 domarcatiopaalljoG dio na do Eorste Wereldoorlog door de 'Touring
Club de Belgique' werden opgericht. De demarcatiepaaltjes hebben een hoge
militair-historische en historische contextwaarde, aangezien ze de verste Duitse
opmars willen markeren langsheen de frontlijn tussen Nieuwpoort en de Vogezen
(Frankrijk). Demarcatiepaal nr. 15 markeert de plaats tot waar de Duitsers gevorderd
waren tijdens hun Lente-Offensief (voorjaar 1918). Ter hoogte van de oorspronkelijke
locatie van de demarcatiepaal liep de 'Cheapside line', waar de Duitsers op 25 april
uiteindelijk staande gehouden konden worden door de '9th Scottish Division'.
De demarcatiepalen getuigen van een typisch tijdsklimaat van de eerste na-oorlogse
jaren. Alleen al door de oorspronkelijke meertalige opschriften "Hier werd de
overweldiger tot staan gebracht" werd de revanchegeest op de voormalige Duitse
vijand stevig verwoord. Bij de meeste demarcatiepalen, waaronder nr. 15, werd dit
opschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter verwijderd. Op die
manier getuigen deze gedenktekens eveneens van de bezettingsmentaliteit van de
Tweede Wereldoorlog.
Sociaal-culturele waarde:
Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993
tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006 en 5 juni 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22
augustus 2006 en 18 september 2009).

Brussel,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

4

