Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot
definitieve bescherming als monument van 'Eendenkooi van Merkem' in Houthulst
{Merkem)

Provmc1e: West-Vlaanderen
Gemeente: Houthulst, 2de afdeling, sect1e A
Dossiernummer: 4.001/32006/104.1

ObJectnummer: 4.01/32006/729.1

OmschnJvmg:

EendenkoOl van Merkem,
Oostbroekstraat zonder nummer

MIJ bekend om gevoegd te worden biJ het beslult van heden:

Brussel,

0 4 SEP. 2018
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Bele1d en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming
1.1.

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Belerdsdomem Omgevmq
Het advres werd gevraagd op 10 november 2017.
Het departement noch de agentschappen brachten advres urt over de beschermmg van het
onroerend goed. In urtvoenng van artrkel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advrezen gunstrg.
Conclusre: het advres heeft geen mvloed op het mhoudelrJk dossrer en het mmrsteneel beslurt.

1.1.2. Belerdsdomem Mobrlrtert en Openbare Werken
Het advres werd gevraagd op 10 november 2017.
Het departement noch de agentschappen brachten advres urt over de beschermmg van het
onroerend goed. In urtvoenng van artrkel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advrezen gunstrg.
Conclusre: het advres heeft geen mvloed op het mhoudelrJk dossrer en het mmrsteneel beslurt.

1.1.3. Belerdsdomem Landbouw en Vrssen]
Het advres werd gevraagd op 10 november 2017.
Het departement Landbouw en VrssenJ bracht op 6 december 2017 een gunstrg advres urt over
deze beschermrng. Het advres maakt rntegraal deel urt van het beschermmgsdossrer.
Conclusre: Het advres heeft geen rnvloed op het rnhoudelrJk dossrer en het mrnrsteneel beslurt.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Houthulst

Het advres werd gevraagd op 10 november 2017.
Gemeente Houthulst
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 4 december 2017 een gunstrg advres
urt over deze beschermrng. Het advres maakt rntegraal deel urt van het beschermmgsdossrer.
Behandelrng van het advres:
Het advres rs gunstrg zonder verder toelrchtrng of opmerkrng.
Conclusre: het advres heeft geen rnvloed op het rnhoudelrJk dossrer en het beschermrngsbeslurt.
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1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advles werd gevraagd op 10 november 2017.
De VCOE bracht op 14 december 2017 een voorwaardeliJk gunstig adv1es Uit over de
beschermmg van het onroerend goed. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het
bescherm1ngsdoss1er.
De comm1ss1e vmdt het pos1t1ef dat een thematisch onderzoek aan de bas1s l1gt van het
beschermmgsvoorstel. De comm1ss1e stelt vast dat op bas1s daarvan, naast de eendenkoOl van
Bornem-Weert en van Merkern (belden opgenomen 1n de beschermmgskalender), en na
waardestelling en toetsmg ook de eendenkool van Meetkerke voor beschermmg wordt
voorgesteld. De comm1ss1e vmdt het wenseliJk om de beschermmgsvoorstellen max1maal te
clusteren.
De VCOE ondersteunt de voorgestelde afbakenmg en slUit z1ch aan biJ de vaststellmg dat het
behoud van de omliggende waardevolle graslandcontext voldoende gegarandeerd wordt door
de geldende bestemmmg.
De VCOE stelt vast dat de biJkomende mot1vat1e voor de keuze voor een beschermmg als
monument ook 1n voorliggend doss1er IS meegenomen.
De VCOE erkent de erfgoedwaarden van de eendenkoOl zoals opgeiiJSt 1n art1kel 1 van het
mm1ster1eel beslult en ondersteunt de beschriJVIngen opgenomen m artikel 2.
De VCOE WIJSt erop dat het geformuleerde beheersdoelstelling onder art1kel 3, eerste l1d,
omtrent het behoud en functioneel herstel n1et hetzelfde 1s als een reconstructie op bas1s van
het oorspronkeliJke Oud-Vlaamse model en vraagt daarom een eendUidige formulering 1n het
mhoudeiiJk doss1er. Naar analogie met het doss1er voor de eendenkool 1n Bornem-Weert, vraagt
de comm1ss1e om het herstel en de eventuele reconstructie op bas1s van het oorspronkeliJke
Oud-Vlaamse type duideliJk als facultatief te omschriJVen.
De comm1ss1e erkent de potentiele educatieve waarde van de s1te, maar wenst wel te
benadrukken dat de ontslu1tmg van het geb1ed biJ voorkeur wordt beperkt en dat hieromtrent
ook beheersdoelstellingen worden geformuleerd. De comm1ss1e vraagt tevens te verduideliJken
welke mgrepen m functie van de beoogde ontslu1tmg mogeliJk of wenseliJk ZIJn.
De comm1ss1e merkt voorts op dat de verbodsbepalmg geformuleerd onder artikel 3 paragraaf
2, betreffende het WIJZigen van de llggmg of het proflel van de vangpiJpen en van de ko01plas
beter verordenend worden vastgelegd m aanvullmg op de voorschriften onder art1kel 4.
De VCOE ondersteunt de voorschriften voor mstandhoudmg en onderhoud, maar vraagt om de
verbodsbepalmgen onder art1kel 3 op te nemen als voorschriften 1n art1kel 4.
De VCOE ondersteunt tenslotte de voorgestelde toelatmgspllchten.
Behandelmg van het adv1es:
Er wordt verduideliJkt dat aan de hand van de cr1ter1anota geoordeeld wordt dat ook de
eendenkool van Meetkerke voldoende erfgoedwaarde heeft om voor te dragen voor
beschermmg. Recente mformat1e over deze eendenkooi, waaru1t bliJkt dat het oud-VIaamse
vangpiJptype h1er was bewaard tot de Jaren 1950 en aldus mondelmg IS gedocumenteerd, heeft
tot d1t beslult geleld. Deze eendenkool IS s1nds 2002 e1gendom van het Agentschap voor Natuur
en Bos en werd 1n 2008, m het kader van het natuur~nr~chtmgsproJect Meetkerkse Moeren, op
bas1s van beperkt h1stor1sch vooronderzoek geherwaardeerd. Eén van de aanwez1ge vangpiJpen
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werd op een wem1g verantwoorde WIJZe gereconstrueerd. Vanuit een meuw gemotiveerd
beschermmgsm1t1at1ef zou deze mgreep op termiJn kunnen worden biJgestuurd of rechtgezet.
De opmaak van een beschermmgsdoss1er voor de eendenkool van Meetkerke IS thans
opgenomen bmnen de beschermmgskalender van 2018. Het InhoudeliJk doss1er zal h1er voor
de nod1ge verduideliJking kunnen zorgen.
Het clusteren van de weerhouden beschermmgsvoorstellen 1s inderdaad aanbevelenswaardig,
maar wem1g haalbaar gez1en de vooropgestelde doss1erplannmg.
De beheersdoelstellingen ZIJn Uitgeschreven 1n nauw overleg met de hUidige e1genaar. De opt1e
om één vangplJp, gebaseerd op het oorspronkeliJke Oud-Vlaamse type, te herstellen of te
reconstrueren, 1s vooropgesteld omdat de d1verse waarden van de eendenkoOl ook door deze
partiJ worden onderkend. Er IS op d1t punt geen analogie met het doss1er voor de eendenkoOl
1n Bornem-Weert, want daar wordt voorgesteld om v1er vangpiJpen te behouden en functioneel
te herstellen. Enkel het herstellen of reconstrueren volgens het oorspronkeliJke Oud-Vlaamse
houten type IS daar facultatief voorgesteld voor één vangplJp. In Bornem ZIJn er 1mmers
plannen voor een genchte publleksontslu1t1ng, waarvoor een dergeliJke d1dact1sche
reconstructie te verantwoorden IS. Een dergeliJke reconstructie wordt voor de eendenkoOl van
Merkern bewust n1et vooropgesteld. Bovendien wordt h1er slechts een beperkte en occasionele
ontslu1t1ng beoogd. Een preciezere nuancenng naar een reconstructie van één vangpiJP
gebaseerd op het oorspronkeliJke Oud-Vlaamse type wordt geformuleerd.
De
beheersdoelstellingen worden aangevuld met speCifieke suggesties voor een beperkte en
occasionele ontslu1t1ng, onder meer 1n funct1e van het vermiJden van rustverstonng en het
voortzetten van de Jachtfunctle.
De beheersdoelstellingen om de l1ggmg of het proflel van de vangpiJpen en van de koolplas
worden verplaatst en verordenend vastgelegd 1n aanvulling op de voorschnften onder art1kel
4.
Conclusie: het adv1es heeft mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t. Het
mhoudellJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t werden als volgt aangepast:

InhoudeliJk doss1er:

3.1 Beheersdoelstellingen voor het beschermd onroerend goed
§2 schrapping verbodsbepalingen
§3 nuancenng:
Voor deze vangpiJP wordt geopteerd voor een reconstructie gebaseerd op het oorspronkeliJke
Oud-Vlaamse type, met overspannen IJzeren beugels, samen met het herstel van de biJhorende
netschermen, gesteund door een constructie met aanwez1ge gerecupereerde spoorstaven en
betoniJZer.
§8 verduideliJking:
Gez1en de wem1g geschikte mogeliJkheden voor toegankeliJkheld en het bliJVend gebru1k als
Jachtgebled wordt slechts een beperkte en occasionele ontslu1t1ng voorgesteld v1a gelelde
bezoeken, waarbiJ enkel het pad van de passerelle naar het koolhUISJe toegankeliJk bliJft.
3.2 BIJZondere voorschnften voor het beschermd onroerend goed
§2 toevoegmg:
de llggmg of het proflel van de vangpiJpen en van de koolplas te behouden.
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M1n1steneel beslu1t:
Art. 3 toevoegmg:
1° behouden en functioneel herstellen of reconstrueren van één zuideliJke vangpiJP gebaseerd
QQ het oorspronkeliJke Oud-Vlaamse met overspannen IJZeren beugels en biJhorende
netschermen gesteund door een constructie met aanwez1ge gerecupereerde spoorstaven en
betoniJZer;
Art. 3 §2. schrapping
Art. 4 toevoeg 1ng:
5° de l1ggmg of het proflel van de vangpiJpen en van de koolplas te behouden.

1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het
beschermmgsbesiUit. Het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUit werden als volgt
aangepast:
InhoudeliJk doss1er:

3.1 Beheersdoelstellingen voor het beschermd onroerend goed
§2 schrapping verbodsbepalingen
§3 nuancenng:
Voor deze vangpiJP wordt geopteerd voor een reconstructie gebaseerd op het oorspronkeliJke
Oud-Vlaamse type, met overspannen uzeren beugels, samen met het herstel van de biJhorende
rietschermen, gesteund door een constructie met aanwez1ge gerecupereerde spoorstaven en
betOniJZer.
§8 verduideliJking:
Gez1en de wem1g geschikte mogeliJkheden voor toegankeliJkheld en het bliJvend gebruik als
Jachtgebled wordt slechts een beperkte en occasionele ontsluiting voorgesteld v1a gelelde
bezoeken, waarbiJ enkel het pad van de passerelle naar het koolhUISJe toegankeliJk bliJft.
3.2 Bnzondere voorschnften voor het beschermd onroerend goed
§2 toevoegmg:
de l1ggmg of het proflel van de vangpiJpen en van de koOlplas behouden.

M1n1steneel besluit:
Art. 3 toevoegmg:
1° behouden en functioneel herstellen of reconstrueren van één zuideliJke vangpiJP gebaseerd
op het oorspronkeliJke Oud-Vlaamse met overspannen IJZeren beugels en biJhorende
netschermen gesteund door een constructie met aanwez1ge gerecupereerde spoorstaven en
betOniJzer;
Art. 3 §2. schrapping
Art. 4 toevoeg mg:
5° de l1ggmg of het proflel van de vangpiJpen en van de koOlplas te behouden.
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2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
2.1.

Openbaar onderzoek en hoorrecht

Gemeente Houthulst organiseerde het openbaar onderzoek van 20 februan 2018 tot en met 24
maart 2018. TiJdens het openbaar onderzoek orgamseerde de gemeente geen hoorz1ttmg. Het
PV dat de gemeente opstelde over het openbaar onderzoek maakt mtegraal deel u1t van het
bescherm1ngsdoss1er.
TiJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren mged1end.

3. Conclusie
De advlezen uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand aan de
definitieve bescherming hebben geen mvloed op het mhoudell]k doss1er en het
beschermmgsbeslu1t. Het mhoudell]k doss1er noch het beschermmgsbeslu1t werden aangepast.
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