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·~~ \ Regenng

Ministerieel besluit tot voorlopige gehele opheffing van de
bescherming als monument van een gedenksteen ter herinnering aan
de Eerste Wereldoorlog in Antwerpen (Merksem) in functie van de
verplaatsing ervan
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.2.1, 2°;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1o;
Gelet op het mm1steneel beslult van 17 december 2012 houdende beschermmg als monument
van oorlogsmonumenten 1n de provme~e Antwerpen, stad Antwerpen en fusiegemeenten,
gepubliceerd 1n het Belg1sch Staatsblad van 22 Januan 2013;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, gegeven op 19 apnl
2018, waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat de hu1d1ge locatle van de gedenksteen ter hennnenng aan de Eerste
Wereldoorlog een plaats 1s waar de steen wem1g Zichtbaar 1s en waar wem1g passage 1s
van bezoekers of wandelaars waardoor het monument en de herdenking onvoldoende
aandacht knJgen;
Overwegende dat de schu1ne pos1t1e van de steen op de sokkel de vochtbelastmg van de
blauwe hardsteen verergert,
Overwegende dat de voorgestelde verticale opstellmg van de gedenksteen tegen de
nabiJgelegen bakstenen afslu1tmgsmuur van de begraafplaats een opstelling 1s d1e een
verbetenng betekent van de bewaaromstandigheden van de blauwe hardstenen
gedenksteen en d1e de z1chtbaarhe1d ervan zal verhogen wat ook de beleving van het
monument, bedoeld als matenalisat1e van het herdenken van een collectief trauma, ten
goede zal komen;
Overwegende dat de verticale opstelling tegen een muurpartiJ, een opstellmg IS waarvoor
dergeliJke types van gedenksteen werden ontworpen, en d1e conform IS met de
oorspronkeliJke opstelling aan het voormalige gemeentehuls van Merksem, en dat d1t een
herwaardenng en versterkmg van de erfgoedwaarden betekent;
Overwegende dat het onderzoek waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het biJhorend
doss1er, de hu1d1ge problematiek van de als monument beschermde gedenksteen duidt en de
verplaatsing ervan mot1veert,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.2.1, 2° en artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 wordt de bescherming van een gedenksteen ter
hennnenng aan de Eerste Wereldoorlog 1n Antwerpen (Merksem), opgenomen m het beslult
van 17 december 2012 houdende bescherming als monument van oorlogsmonumenten m de
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provmCJe Antwerpen, stad Antwerpen en fusiegemeenten, gepubliceerd 1n het Belg1sch
Staatsblad van 22 ]anuan 2013, voorlopig geheel opgeheven.

Art. 2. Het beschermde goed bev1ndt z1ch op het perceel met de volgende kadastrale
gegevens: Antwerpen, 40ste afdeling-Merksem 2de afdeling, sect1e C, perceelnummer
200/Z3.
Het beschermde onroerend goed IS aangeduid op het plan dat als biJlage 1 biJ dit beslult wordt
gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van het beschermde onroerend goed wordt als
biJlage 3 biJ d1t beslult gevoegd.
Het monument wordt verplaatst bmnen hetzelfde perceel op de plaats aangeduid op het plan
dat als biJlage 2 biJ d1t beslult wordt gevoegd.

Art. 3. In art1kel1 van het m1n1steneel beslult van 17 december 2012 houdende bescherming
als monument van oorlogsmonumenten 1n de provmCJe Antwerpen, stad Antwerpen en
fusiegemeenten wordt de z1n "Wegens de h1stonsche en de art1st1eke en de sociaal-culturele
waarde: -als monument de gedenksteen ter hennnenng aan de Eerste Wereldoorlog, gelegen
te ANTWERPEN (MERKSEM), Van Heybeeckstraat z.nr. bekend ten kadaster: ANTWERPEN,
40e afdeling, sect1e C, perceelnummer 200Y2 deel zoals afgebakend op biJgevoegd plan"
opgeheven.
Art. 4. In art1kel 2 van hetzelfde beslult worden de zmnen "Gedenksteen gelegen Van
Heybeekstraat te Merksem H1stonsche waarde: De gedenksteen werd 1n 1919 ontworpen
door de gemeenteliJke bouwmeester Jan Van Weert en kreeg een plaats op de pUl van het
vroegere gemeentehuls dat 1n 1944 vernield werd tiJdens de bevn]dmgsgevechten rond het
Albertkanaal. Art1st1eke waarde: De plastische u1twerk1ng van de omliJSting van de naamplaat
verleent d1t gedenkteken een meerwaarde ten opzichte van andere sobere gedenkstenen
waarop alleen naamliJsten voorkomen. SoCiaal-culturele waarde: De gedenksteen 1s een
matenalisat1e van de behoefte om een collectief trauma te bliJven hennneren." opgeheven.
Art. 5. BiJlage plan nr. 6/6 biJ hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 6. De volgende maatregelen ZIJn nod1g voor de ontmanteling, de verplaatsing en de
heropnchtmg:
1° de u1tvoenng van zowel de ontmanteling, verplaatsing en heropncht1ng van de
gedenksteen ZIJn onlosmakeliJk met elkaar verbonden en kunnen n1et los van elkaar
worden Uitgevoerd;
2° om een opt1malisat1e van de omschreven sociaal-culturele waarde alsook van de
bewaaromstandigheden te verwezenliJken, 1s biJ de verplaatsmgsoperat1e een
oordeelkundige en onderbouwde restauratie aan te bevelen. H1erb1J kan het bewaarde
ontwerp van de gedenksteen nchtmggevend ZIJn;
3° het ontmantelen, verplaatsen en heropnchten dient te gebeuren volgens de regels der
kunst en met de grootste zorg conform een onderzoeksrapport met behandelmgsvoorstel
opgemaakt door een restaurat1ebedn]f, gespeCialiseerd 1n de conservatle en restauratie
van stenen beeldhouwwerk.

Brussel,

0 6 JUNI 2018
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

~-.11----Geert BOURGEOIS
Pagma 2 van 2

