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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van de Duitse militaire
post (W.O. I) 'Lager Eisenbeton' in Langemark-Poelkapelle (Langemark)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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 decr eet van 3 maart 1976 tot beschermi ng 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, 27
maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 jul i 2014 tot bepali ng van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober
2014;
Gelet op het minist erieel besluit van 16 januari 2014 tot vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen Duitse militaire post (W.O. ll 'Lager Eisenbeton' in LangemarkPoelkapelle (Langemarkl;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en inged iende bezwaren door Onroerend
Erfgoed en gelet op het advies van de Kon inklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
van 4 september 2014,

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 20'04. 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:
Wegens de historische en de sociaal-cultu rele waarde als monument:
Duitse mil itaire post (W.O. ll 'Lager Eisenbeton', gelegen in
Langemark-Poelkapelle (Langemarkl, Klerkenstraat 137
bekend ten kadast er:
Langemark-Poelkapelle, l ste afdeling, sectie c. perceelnummer 336F (deell
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderli nge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
Historische. in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnd e een Du itse militaire post, die een belangrijke getuige is van de opbouw van het Duitse
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verdedigingswerk vóór en de gevechten tijdens de Derde Slag bij leper. Het betreft meer bepaald
een militaire post die deel uitmaakte van een versterkte hoeve. die bij de Duitsers gekend was als
'Lager Eisenbeton', bij de Britten als 'Vee Bend'. Bij de hoeve, die achter de Duitse 'Wilhelmstellung'
lag, werden heel wat Duitse manschappen gelegerd.
Als zijnde een Duitse militaire post, die getuigt van de bittere gevechten tijdens de Derde Slag bij
leper. 'Lager Eisenbeton' of 'Vee Bend' werd uiteindelijk na fel verzet van Duitse troepen door de
'Coldstream Guards' ingenomen op 9 oktober 1917. Na deze verovering is de versterkte hoeve
gebruikt als schuilplaats voor de Britse infanterie en als observatiepost voor de Britse artillerie. Dit
is geweten dankzij de getuigenis van Patriek Campbell van de '150th Royal Field Artillery'.
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.
Historische, in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een betonnen militaire post die was opgetrokken in bestaande bebouwing. De bewaarde
militaire post bestaat in feite uit een versterkte kelder en keldertrap. Bewaarde bakstenen restanten
getuigen van deze vooroorlogse hoeve. Vermoedelijk was de post bedoeld als commandopost en
fungeerde de opening in het hogere deel van de constructie voor het versturen van li chtsignalen
naar de achterliggende troepen.
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 hond erdduizenden 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.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De besch ikkingen 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. 4
december 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012 !Belgisch Staatsblad 10 maart 1994. 22 augustus 2006. 18
september 2009, 11 januari 2010, 2 augustus 2011 en 27 juli 20121.
Brussel.
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De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed.
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