Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van Duitse mitrailleursen observatiepost (W.O. I) Kortewagenstraat te HOUTHULST

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 de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en
14 oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 2011 houdende vaststelling
van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen Duitse
mitrailleurs- en observatiepost (W.O. I) Kortewagenstraat te Houthulst
te HOUTHULST;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen op datum van 27
oktober 2011, zoals voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 1 december 2011,

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:
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Wegens de historische waarde in casu de militair-historische waarde en de historische
contextwaarde, wegens de historische waarde in casu de architectuurhistorische
waarde en wegens de sociaal-culturele waarde:
- als monument
Duitse mitrailleurs- en observatiepost 0/11.0. 1),
gelegen te HOUTHULST, Kortewagenstraat zn
bekend ten kadaster:
HOUTHULST, 1e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 314K (DEEL)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan

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

De historische waarde in casu de militair-historische waarde en de historische
contextwaarde:
- Als zijnde een Duitse betonnen militaire post die herinn-ert aan de véle militaire ·
activiteiten, die hier tijdens de Eerste Wereldoorlog plaatsvonden op het gehucht
Hoogkwartier, ten noorden van het zwaar versterkte bos van Houthulst In deze
omgeving, net achter de zgn. 'Kierken-Riegel' waren talrijke betonnen militaire posten
opgetrokken, evenals oefenterreinen, schietstanden, opslagplaatsen en munitiedepots,
kantonnementen met barakken, smalsporen enz.
- Als zijnde een Duitse militaire post die net achter de zgn. 'Kierken-Riegel' lag en
fungeerde als mitrailleurspost en observatiepost.
- Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering
tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor
militaire verdedigingswerken aan belang won.
De historische waarde in casu de architectuurhistorische waarde:
- Als zijnde een typologisch zeldzame constructie. Het betreft een militaire post met vrij
complexe structuur, die in twee fasen is opgetrokken op de plaats van een vooroorlogs
gebouw. De constructie is gedetailleerd uitgewerkt, met o.m. twee schietgaten en een
borstwering voor mitrailleurs en nog verschillende kleine schietopeningen, een mangat
voor observatie vanaf dak, schouwen voor kachels, diverse nissen enz. Vele
muuropeningen waren met stalen platen afgesloten.
De sociaal-culturele waarde:
-Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep
had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een
internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar
honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste
Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
-Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek
als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.
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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 besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 2010 en 2
augustus 2011 ).
Brussel,

2 9 FEB. 2012
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

