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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van Duitse officiersmess
Praatbos te Diksmuide (Vladslo)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

BINNENLANDS

BESTUUR,

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 de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december
2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010;
Gelet op het ministerieel besluit van 21 april 2010 houdende vaststelling
van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen Duitse
officiersmess Praatbos te Diksmuide (Vladslo);
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren . door het agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling WestVlaanderen op datum van 04 oktober 2010, zoals voorgelegd aan de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 04 november 2010,
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:
1° Wegens de historische waarde, de historische waarde in casu de architectuurhistorische
waarde, en de sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Duitse officiersmess Praatbos, gelegen te
Diksmuide (Vladslo), Houtlandstraat 8;
bekend ten kadaster:
Diksmuide, 7e afdeling, sectie 8, perceelnummer(s) 948.

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

Historische waarde:
Als zijnde een Duitse officiersmess, die een unieke materiële getuige vormt van het bestaan
en de inrichting van een Duits kantonnement achter de Ijzer. Van dit kantonnement dat in en
rond het Praatbos was ingericht, zijn vandaag de dag enkele waardevolle sporen bewaard
gebleven. De officiersmess werd wellicht in 191.5 opgetrokken en werd onder meer als kapel
en 'Lichts piel ha us' gebruikt.
Historische waarde. in casu de architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een merkwaardig en uiterst zeldzaam Duits bakstenen gebouw, dat tijdens de
Eerste Wereldoorlog opgetrokken werd in een niet streekeigen stijl- en regelwerk. Hiervan
getuigen o.m. de brede vakken en het gebruik van lange schoren in de zijgevels. Bijzonder
waardevol is eveneens de vrij goed af te lezen oorspronkelijke vorm en indeling van het
gebouw, met o.m. een grote, hoge ruimte die fungeerde als ontspanningsruimte en een
aanbouw in de vorm van een apsis, verwijzend naar het gebruik als kapel.
Sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een unieke materiële getuige van het kantonnementsleven in een Duitse sector
achter het front. Het gebouw werd tijdens de oorlog opgetrokken als filmzaal , danszaal en
kapel. De officiersmess getuigt niet enkel van de inrichting en organisatie van een
kantonnement, maar belichaamt eveneens de nood aan ontspanning en religieuze zingeving
voor militairen in oorlogstijd.

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, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart
1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 2010).

Brussel,

09 FEB. 2011
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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