Mînisterieel besluit houdende v aststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen bunkers KW-linie te LEUVEN (Heverlee)

DE VICEMINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING ,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen , gewi j zigd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988 , inzonderheid arti kel 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 en 10 maart 2006 ;
Gelet op het besluit van d e Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering , gewi jzigd bij bes l uit van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004 , 23 december 2005 , 19 me i 2006, 30 juni 2006 ,
1 september 2006 , 15 juni 2007, 28 juni 2007 , 10 oktober
2007 , 14 november 2007 , 5 september 2008 , 22 september 2008
en 6 januari 2009 ,

BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten , stads - en dorpsgezichten , wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads - en dorpsgezichten , gewijzigd bi j 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 en 10 maart 2006 :

1° Wegens de historische waarde :
- als monument :
BUNKER F7 , gelegen te
Leuven (Heverlee) ,
bekend ten kadaster :
Leuven , 12e afdeling , sectie E , perceelnummers 106A(DEEL) ,
2° Wegens de historische waarde :
- als monument:
Bunker F8 , gelegen te
Leuven (Heverlee) ,
bekend ten kadaster :
Leuven , 13e afdeling, sectie F , perceelnummer ZONDER NR .
3° Wegens de historische waarde :
- als monument :
BUNKER F9 , gelegen te
Leuven (Heverlee) ,
bekend ten kadaster :
Leuven , 13e afdeling , sectie F, perceelnummer ZONDER NR .

ZONDER NR.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:

Historische waarde: drie gevechtsbunkers - F7, F8 en F9 - die in 1939 als
onderdeel van de verdedigingslinie tussen Koningshooikt en Waver - de zgn.
KW-linie - werden opgetrokken langsheen de spoorlijn Leuven-Ottignies, en
opgevat zijn als gecamoufleerde polygonale bunkers met het uitzicht van
eenvoudige, bakstenen dienstgebouwen onder plat dak.
De drie bunkers zijn als materiële getuigen van de KW-linie representatief
voor de uitbouw van de verdediging van een sectie van een spoorlijn. Bunker
F7 is typerend omwille van zijn gecamoufleerde inplanting op de ommuring
van de Parkabdij, FB omwille van zijn gaaf bewaarde binneninrichting, en F9
omwille van zijn typologie als tweelaagse bunker.

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 (Belgisch Staatsblad 10
rnaart 1994 en 22 augustus 2006).
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Brussel,
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Dirk VAN MECHELEN
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