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~\''.\ Vlaa~se
'~\2 \ Regenng
Ministerieel besluit tot voorlopige WIJZigmg van het ministerieel
besluit van 22 januari 2014 tot bescherming als monument van
oorlogsgedenkteken in Beringen omwille van verplaatsing binnen
hetzelfde perceel
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.2.1, 2°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1 °;
Gelet op het m1msteneel besluit van 22 Januan 2014 tot beschermmg als monument van
oorlogsgedenkteken m Benngen, gepubliceerd m het Belgisch Staatsblad van 20 februan
2014;
Gelet op de adviesvraag biJ het college van burgemeester en schepenen van Benngen
mged1end op 18 februan 2019;
Overwegende dat het adv1es n1et tiJdig 1s meegedeeld en dus geacht wordt gunst1g te
ZIJn;

Gelet op het çdv1es van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke ordenmg, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur
en energie, mob11ite1t en openbare werken, landbouw en v1ssen], waarvan de
behandelmg 1s opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, gegeven op 14 maart
2019, waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 18 maart 2019 tot en met 16 apnl
2019 en waarvan de behandelmg 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het oorlogsgedenkteken verplaatst wordt omwille van het algemeen belang
nameliJk het hennnchten van het stadscentrum van Benngen;
Overwegende dat het oorlogsgedenkteken verplaatst werd biJ het hennnchten van de
markt van Benngen m 1994, dat de locatle van het gedenkteken hierdoor mmder
toegankeliJk werd, dat de hUidige belevmgswaarde m belangriJke mate verhmderd wordt
en dat de n1euwe locatle op hetzelfde perceel, centraal gelegen tussen de openbare
bibliotheek, de kerk en het n1euwe stadhuis, de z1chtbaarhe1d, de herkenbaarheid en de
belevmgswaarde verhoogt;
Overwegende het deskundig onderzoek dat de hu1d1ge toestand van het als monument
beschermde oorlogsgedenkteken duidt en de voorschnften voor de verplaatsmg en de
restauratie formuleert;
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Overwegende dat er een Impact IS op de beheersdoelstellingen en biJZOndere voorschnften
Instandhouding en onderhoud verm1ts deze op bas1s van het Onroerenderfgoeddecreet m dit
beslult worden toegevoegd. In de felten houdt d1t geen geWIJZigde aanpak van het
beschermde monument m;
Overwegende dat er geen Impact IS van de verplaatsmg op de erfgoedwaarden,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van artikel 6.2.1, 2°, art1kel 6.2.3 tot en met artikel 6.2.6 en
art1kel 6.2.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 wordt het mm1steneel
beslult van 22 Januan 2014 tot beschermmg als monument van het oorlogsgedenkteken
van Benngen, gepubliceerd m het Belg1sch Staatsblad van 20 februan 2014, voorlopig
geWIJZigd.

Art. 2. Het beschermde goed bev1ndt z1ch op Markt 6 m Benngen met de volgende
kadastrale gegevens: Benngen, 1ste afdelmg, sect1e C, perceelnummer 0193/B.
Het beschermde goed wordt bmnen hetzelfde perceel verplaatst naar de locatle aangeduid op
het plan dat als biJlage biJ d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van het beschermde goed wordt als biJlage biJ d1t
beslult gevoegd.

Art. 3. Art1kel 3 van het mm1steneel beslult van 22 ]anuan 2014 tot beschermmg als
monument van oorlogsgedenkteken m Bermgen wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 3. De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken ZIJn: De Zichtbare delen van het
gedenkteken ZIJn m blauwe hardsteen. Het gedenkteken bestaat u1t een Vlerkante
piJlervormige ZUil geplaatst op een bas1s, omgeven op de hoeken door v1er voluten en acht
blokken met bekronende bollen waartussen oorspronkeliJk getorste smeediJZeren staven
staken waarvan er enkele nog bewaard ZIJn. Een borstbeeld van een gehelmde soldaat
bekroont het gedenkteken. Verschillende decoratieve elementen zoals de launertak en andere
florale elementen, wapenschilden en kru1sen werden als vers1enng of symbool 1n laag rellef
aangebracht. Op alle ZIJden en op de bas1s ZIJn opschnften aangebracht.".

Art. 4. Aan hetzelfde beslult wordt een art1kel 4 toegevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 4. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
de algemene doelstelling van de beschermmg 1s het behoud van de erfgoedkenmerken en elementen d1e de bas1s vormen van de erfgoedwaarde en de versterkmg van de
belevmgswaarde. ".
Art. 5. Aan hetzelfde beslult wordt een art1kel 5 toegevoegd, dat luidt als volgt:
"Art.S. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn
verplicht de 1nstandhoud1ng en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het gedenkteken regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve1l1gmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.".
Art. 6. Aan hetzelfde beslult wordt een artikel 6 toegevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 6. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
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2°
3°

het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het gedenkteken:
a) het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
b) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, de textuur of de
samenstelling van de afwerkmgslagen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegingen;
d) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publie~te1tsmnchtmgen of
Uithangborden;
5°
het u1tvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1enmgen en le1dmgen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afsluitingen.
Er IS geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
bevelllglngsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier
onderhoud."

Art. 7. De volgende maatregelen ZIJn nodig voor de ontmanteling, de verplaatsing, de
stockage en de heropncht1ng. De ontmanteling dient te gebeuren bmnen een penode van 10
werkdagen. De heropncht1ng d1ent te gebeuren binnen een penode van 40 werkdagen:
1°
voor de ontmanteling, de verplaatsmg en stockage:
a) het verWIJderen van de voegen door middel van sliJpen of met behulp van beltels
waarbiJ de natuursteen n1et mag geraakt worden;
b) het gebrulken van aangepaste hiJSWerktuigen;
c) het zorgvuldig nummeren en voorz1en van labels van de onderdelen;
d) het voorz1cht1g manipuleren van de verscheiden onderdelen biJ demontage en
verplaatsmg en het aantal bewegmgen van de onderdelen beperken;
e) het registreren van losgekomen stukken door mogeliJke breuken biJ demontage
en deze van een label te voorzien;
f) het afzonderlijk stockeren van de gedemonteerde onderdelen In een beveiligde
omgevmg;
2°
voor de heropnchtmg:
a) het voorz1en van een geschikte fundenng en onderbouw en deze voldoende laten
Uitharden alvorens de natuurstenen onderdelen terug te plaatsen;
b) het terugplaatsen van de gedemonteerde elementen 1n omgekeerde volgorde,
gebruikmakend van geschikte hiJSWerktuigen;
c) het gebruik van metselmortels bestaande u1t 1 deel hydraulische kalk en 3 delen
zand, al dan n1et aangevuld met een klem aandeel portlandcement;
d) het gebrulken van lood om een constante voegbreedte aan te houden;
e) het hergebrulken van goed bewaarde krammen en doken en deze md1en nod1g
vervangen door 1dent1eke exemplaren m roestVriJ staal 316. Deze worden
vastgezet of Ingegoten door middel van lood of loodwol;
f) het zacht rem1gen van het oorlogsgedenkteken na herplaatsmg met verzadigde
stoom onder gecontroleerde druk en gespoeld met zu1ver water, gebeurliJke
vervu1l1ng
kan
md1en
nodig
vooraf
geweekt
worden
met
een
ammon1umb1carbonaatoplossmg 15% m water. Daarna wordt het VUil
losgemaakt met een borstel en nagere1n1gd met stoom. Essentieel biJ de rem1g1ng
IS het bewaren van de bestaande patma. BIJ het verWIJderen van gipskorsten
worden deze plaatsen nad1en gemtegreerd m het geheel;
g) het verWIJderen van oude herstelmortels;
h) het InJecteren van barsten en het f1xeren van losse steensch1lfers. InJectie met
fiJne InJectiemortel op bas1s van hydraulische kalk, luchtkalk en fiJne granulaten.
Voor f1xat1e en verliJming van losse steenschilfers en barsten kan beperkt gebruik
gemaakt worden van n1et vergelende epoxy, desgevallend puntsgewiJS
aangebracht;
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i)

het invullen van lacunes met herstelmortel op kleur, in functie van · het
voorkomen van waterinsijpeling, het verstevigen van zwakke zones en het
harmoniseren van het algemeen uitzicht. De grote lacunes aan de achterzijde die
reeds een patina hebben, mogen alleen worden gevoegd en niet worden
opgevuld;
j) het verlijmen van kleine breuken gebeurd met geschikte epoxy. Grote breuken
worden gezet met doken in opgeruwd roestvrij staal 316 of draadstangen,
ingezande glasvezel staven of opgeruwde koolstof staven. Algemeen . geldt dat
bij verlijming de originele dimensies van de volumes gerespecteerd worden.
Plaatsing van onderdelen gebeurt nooit met epoxy;
. k) het opnieuw kappen van de bol die bij een vorige herstelling werd uitgevoerd in
beton in hardsteen van Soignies met dezelfde afmeting als de andere
exemplaren;
I) het vervangen van de vierkante holle buizen door nieuw smeedwerk naar
origineel mod~l. IJzerwerk met koud galvanisatie zinkverf en twee lagen zwart
alkyd-PU verf;
m) het voegen met voegmortel met 1 deel bindmiddel hydraulische kalk en
eventueel portlandcement en drie delen zand, aangepaste tint door middel van
zwartoxyde pigment. Voorafgaand aan het voegen worden de voegen en de
ondergrond ontdaan van stof en bevochtigd. Na aanbrengen van de kalkmortel
dient gedurende vier weken geregeld nabevochtigd te worden.

Brussel,

2 2 MEl2019 ·
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

-

.......,

Geert BOURGEOIS
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