Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve
bescherming als monument van de site met Duitse bunkers en loopgraven 'Südabschnitt' uit
de Eerste Wereldoorlog in Puurs

Prov1nc1e: Antwerpen
Gemeente: Puurs, 1ste afdeling, sect1e A
ObJectnummer: 4.01/12030/135.1

Dossiernummer: 4.001/12030/103.1

OmschriJVIng:
S1te met Du1tse bunkers en loopgraven 'Sudabschn1tt' Uit de Eerste Wereldoorlog
Hof-ten-Berglaan 8

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

Brussel,

1 8 MAAR! 2019
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid 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. Bele1dsdome1n Omqevmq
Het adv1es werd gevraagd op 24 me1 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advies u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunst1g.
Conclusie: Het advies heeft geen mvloed op het InhoudeliJk dossier en het m1n1steneel besluit.

1.1.2. Bele1dsdome1n Mob111te1t en Openbare Werken
Het advies werd gevraagd op 24 me1 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6 1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.

1.1.3. Bele1dsdome1n Landbouw en V1ssern
Het adv1es werd gevraagd op 24 me1 2018.
Het departement Landbouw en Vissen] bracht op 20 JUni 2018 een gunstig advies u1t over deze
bescherming. Het adv1es maakt Integraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
Conclusie: Het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Puurs

Het adv1es werd gevraagd op 24 me1 2018
Gemeente Puurs
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht geen adv1es u1t over deze bescherming.
In u1tvoenng van artikel 6.1.3. van het Onroerenderfgoeddecreet 1s het adv1es gunst1g.
Conclusie: het advies heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advies werd gevraagd op 24 me1 2018
De VCOE bracht op 5 JUli 2018 een voorwaardeliJk gunstig adv1es u1t over de bescherming van
het onroerend goed. Het advies maakt Integraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
In dit document worden enkel de aspecten u1t het adv1es behandeld, die betrekking hebben op
onderhavig doss1er.
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2. Inleiding
De commtsste merkt op dat de themattsch-geograftsche samenhang van voor/tggend
beschermmgspakket met m de mdtvtdue/e beschermmgsdossters wordt gedutd. De commtsste
vraagt daarom m elk mhoudell}k dosster aan te geven dat het kadert tn het themattsch
beschermmgspakket 'Duttse bunkers Sudabschnttt wt de Eerste Wereldoorlog' en expltctet te
verwuzen naar de biJhorende criterianota.
Zoals de commiSSie vraagt, zal 1n elk mdJvJdueel beschermmgsdoss1er aangegeven worden dat
het doss1er kadert 1n het thematisch beschermmgspakket 'Duits bunkers 'Sudabschmtt' UJt de
Eerste Wereldoorlog' en zal hierbiJ expliciet verwezen worden naar de biJhorende cntenanota.
3. Artikel 1
De commtsste vraagt om op het afbakenmgsplan biJ het dosster de precteze ftggmg van de
bunkers weer te geven.
BiJ de opmaak van de afbaken1ngsplannen, horende tot het mJnJsteneel besluit tot (voorlopige)
beschermmg, wordt steeds het GRB als bas1s gebruikt. Bunkers staan vaak n1et Ingetekend 1n
het GRB, zoals h1er het geval IS. De exacte mplantmg van de bunkers IS wel terug te Vinden 1n
het document BIJlage 5.3. Documentatie, waar de bunkers geproJecteerd werden op het digitaal
hoogtemodel en de afgebakende zone.
4. Artikel 2
De commtsste merkt op dat voor de meeste bunkergehelen slechts dne à vter cntena worden
benoemd.
In de cntenanota worden mderdaad de erfgoedwaarden en de cntena besproken, die mogeliJk
een rol kunnen spelen biJ een select1e. In de eerste plaats worden de erfgoedwaarden van de
bunkers geevalueerd. De cntena vormen hierbiJ een biJkomende toetsmg. De opgesomde
cntena ZIJn geneneke cntena, die biJ alle bunkers, ook van andere stellmgen, doorslaggevend
kunnen ZIJn. D1t betekent n1et dat ze allemaal aangewend dienen te worden. Aan de hand van
een combmat1e van erfgoedwaarden en select1ecntena worden waardevolle s1tes geselecteerd.
In de desbetreffende doss1ers worden mderdaad slechts die cntena aangehaald, d1e biJ de
selectie van doorslaggevend belang waren.
De commtssie vraagt m het btponder aandacht voor de hutdtge contextuele cntena zoals
ztchtbaarhetd, beretkbaarheid en toegankelukhetd, hutdtg gebrutk, de eventuele mogelljkhetd
tot duiding, ontslwtmg of herbestemmmg en vraagt om dtt entenurn m elk dosster exp!tCtet af
te toetsen.
D1t zou echter verkeerdeliJk de indruk kunnen wekken dat de zichtbaarheid, bereikbaarheid of
toegankeliJkheid, het huidig gebruik, de eventuele mogeliJkheid tot duiding, ontslUiting of
herbestemming steeds een rol spelen. Dit IS n1et zo. Bunkers worden n1et louter beschermd
omwille van dergeliJke hUidige contextuele cntena. Een beschermmg van een bunker betekent
n1et automatisch dat deze geduid, ontsloten of herbestemd d1ent te worden. Deze
select1ecntena kunnen enkel eventueel doorslag geven biJ evenwaardige bunkers1tes.
5. Art1kel 3
De commtsste wust er op dat een aantal geneneke beheersdoelstellmqen toch met op alle
dossters van toepassing ll}ken, zoals watennsupelmg:
BIJ een aantal bunkers werd er inderdaad geen watennSIJpelmg vastgesteld, maar dit betekent
n1et dat dit geen probleem zou kunnen vormen, omdat n1et alle bunkers grondig gemspecteerd
konden worden. BovendJen kan, wat nu geen probleem vormt, wel 1n de toekomst
problematisch worden.
De commtsste merkt op dat er nergens doelstellmgen worden geformuleerd mzake de
mogelukheden tot ontsluttmg enjof dutdmg.
Doelstellingen 1nzake de mogeliJkheden voor ontsluiting en/of du1d1ng staan inderdaad n1et
beschreven, omdat d1t ook n1et het doel 1s van een beschermmgsdoss1er. Een
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beschermmgsdoss1er d1ent de mstandhoudmg en eventuele opwaardenng van de aanwez1ge
erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en erfgoedelementen voor ogen te hebben. Een
beschermmgsdoss1er hoeft echter geen Uitspraken te doen over de eventuele ontslu1tmg van
erfgoed. Een publieke ontslu1t1ng van een beschermd monument IS 1mmers geen vere1ste.
De commtssie vraagt m hoeverre voorafgaand archeologtsch onderzoek kan worden opgelegd
biJ beschermde monumenten.
Ind1en de (vermoede) ondergrondse resten rechtstreeks verband hebben met de
erfgoedwaarden, IS er een rechtsgrond om archeologisch onderzoek te verplichten 1n het kader
van een toelating voor handelmgen aan het beschermde goed. D1t rechtstreeks verband IS biJ
deze s1te expl1c1et aanwezig, daar biJ deze s1te nom1nat1ef ook een archeologische waarde IS
opgenomen 1n het bescherm1ngsbeslu1t. Ook biJ de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen,
onder art.2. §2 van het mm1steneel besluit, wordt expl1c1et gewezen op het archeologisch
onderzoekspotent1eel.
De commisste vraagt om een beheersdoelstelling toe te voegen inzake het in een meer
oorspronkelijke toestand brengen van de bunkers, door het verwuderen van de aarden
opvullmg.
Een bunker raakt doorgaans maar opgevuld met aarde v1a een openmg 1n het dak. D1t probleem
1s biJVOorbeeld vastgesteld biJ een observatiepost, met een ronde open1ng 1n het dak. Het liJkt
echter wem1g waarschiJnliJk dat de m1tra1lleurspost, met een beperkte open1ng doorheen het
dak maar met dichtgemaakte muuropenmgen, met aarde 1s opgevuld. BIJ de observatiepost
vormt een aarden opvullmg geen probleem.
7. Artikel 5.
De commtssie vraagt waarom er bij het dosster van de Hof-ten-Berglaan geen toelatmgspltcht
werd opgenomen mzake opschnften of publtC!tett.
Deze toelatmgsplicht IS echter enkel relevant biJ bunkersites d1e op of dichtbiJ het openbaar
domein gelegen ZIJn. Dit IS biJ deze bunkersite n1et het geval.
Conclus1e: het adv1es heeft mvloed op het InhoudeliJk doss1er. Het InhoudeliJk doss1er werd als
volgt aangepast:
Onder "1. Beschn]vend gedeelte" zal biJ WIJZe van mle1d1ng volgende alinea worden
toegevoegd:
"D1t beschermmgsdoss1er maakt deel u1t van het thematisch beschermmgspakket 'Du1tse
bunkers 'Sudabschn1tt' u1t de Eerste Wereldoorlog', dat op ZIJn beurt kadert 1n de reeks
beschermmgsdoss1ers van het erfgoed van be1de wereldoorlogen 1n Vlaanderen. De
'Sudabschn1tt' IS één van de bunkerstellingen van de 'Stellung Antwerpen' d1e onderzocht wordt
op erfgoedwaarden. Meer du1dmg over het beschermmgspakket 1s terug te vmden 1n het
document BIJlage 5.4. Cntenanota. Bunkers van de Stellung Antwerpen en de
Turnhoutkanalstellung (Eerste Wereldoorlog)."
1.4.

Bijkomende opmerking

Op bas1s van een plaatsbezoek op 19 september 2018 1s de selectie van de
beschermmgswaard1ge s1tes van de 'Sudabschn1tt' aangepast. BIJgevolg ZIJn er 1n de
cntenanota (biJlage 4 biJ het InhoudeliJk doss1er) WIJZigingen aangebracht aan het hoofdstuk
5. Selectie beschermmgspakket Sudabschn1tt.
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1.5.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het InhoudeliJk doss1er en de cntenanota.
Het InhoudeliJk doss1er werd als volgt aangepast:
In het InhoudeliJk doss1er, onder "1. BeschnJvend gedeelte" zal biJ WIJZe van mle1d1ng volgende
almea worden toegevoegd:
"D1t beschermmgsdoss1er maakt deel u1t van het thematisch beschermmgspakket 'Du1tse
bunkers 'Sudabschn1tt' u1t de Eerste Wereldoorlog', dat op ZIJn beurt kadert 1n de reeks
bescherm1ngsdoss1ers van het erfgoed van be1de wereldoorlogen 1n Vlaanderen. De
'Sudabschn1tt' IS één van de bunkerstellingen van de 'Stellung Antwerpen' d1e onderzocht wordt
op erfgoedwaarden. Meer du1d1ng over het beschermmgspakket IS terug te vmden 1n het
document BIJlage 5.4. Cntenanota. Bunkers van de Stellung Antwerpen en de
Turnhoutkanalstellung (Eerste Wereldoorlog)."
In de cntenanota (biJlage 4 biJ het InhoudeliJk doss1er) IS het hoofdstuk 5. Selectie
beschermmgspakket Sudabschn1tt aangepast.

2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming

Openbaar onderzoek en hoorrecht
Gemeente Puurs organiseerde het openbaar onderzoek van 1 december 2018 tot 30 december
2018.
TIJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren 1nged1end.
Geen enkele zakeliJkrechthouder benep z1ch op het hoorrecht en vroeg gehoord te worden door
het agentschap.

3 Conclusie
De advlezen en bezwaren Uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand aan de
def1n1t1eve bescherming hebben geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het
beschermmgsbeslu1t. Het InhoudeliJk doss1er noch het m1n1steneel beslult werden aangepast.
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