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1. Advies, opmerkingen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en
voorafgaand aan de definitieve bescherming
1.1.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE)

Er werd voorafgaand aan de voorlopige bescherming voorbij gegaan aan de adviesvraag
omwille van dringende noodzakelijkheid. Aan de VCVE werd bijgevolg advies gevraagd over
het definitief beschermingsvoorstel op 24 november 2021.
De VCVE bracht op 22 december 2021 een gunstig advies uit over de bescherming van het
onroerend goed. Het advies maakt integraal deel uit van het beschermingsdossier.
Behandeling van het advies:
De VCVE behandelde deze adviesvraag op de commissievergadering van de VCVE van 10
december 2021. Het agentschap onroerend erfgoed gaf op deze commissievergadering
toelichting bij het dossier.
Allereerst drukt de commissie haar appreciatie uit voor het goed onderbouwde beschermingsdossier. Het belang van de Askoy II wordt breed gekaderd in de historiek van de pleziervaart
en de Belgische jachtscheepsbouw. Ook zijn de erfgoedwaarden duidelijk gemotiveerd en
wordt het zeiljacht in detail beschreven, met inbegrip van gereconstrueerde elementen.
De Commissie is van oordeel dat de restauratie en reconstructie volgens origineel plan de
scheepsarchitectuur en de vaareigenschappen bewaren. De commissie benadrukt dat de
bescherming eveneens een erkenning is voor de voorbeeldige manier waarop dit unieke
vaartuig op basis van vrijwilligerswerk werd gered en in ere werd hersteld.
De commissie onderschrijft de toegekende historische, industrieel-archeologische en sociaalculture waarde: Als groot kielzeiljacht met een opmerkelijke levensloop neemt de Askoy II
een belangrijke plaats in binnen de geschiedenis van de 20ste-eeuwse pleziervaart. Het schip
herinnert tegelijk aan de bloeiperiode van de Belgische jachtenbouw en de technische
ontwikkelingen die de scheepsbouw toen doormaakte. Bovendien geniet dit jacht wereldwijde
bekendheid omwille van zijn verre zeereizen. De commissie vindt het zeer positief dat de
waardebepaling niet alleen focust op de bekende connectie met zanger Jacques Brel, maar
vooral de nadruk legt op de betekenis van meester-ontwerper Hugo Van Kuyck. Het
beschermingsbesluit wijst terecht op de rol die de Askoy II hierdoor vervult als cultureel
ambassadeur voor Vlaanderen en België.
De commissie oordeelt ook dat de algemene beheersdoelstellingen in artikel 3 van het
beschermingsbesluit voldoende garantie biedt voor het behoud van de erfgoedwaarden en
vaarbaarheid van het schip.
Conclusie: het advies heeft geen invloed op het inhoudelijk dossier en het ministerieel besluit.
1.2.

Opmerkingen en bezwaren van de eigenaar en/of gebruiker

De eigenaar, alsook de gebruiker werden betekend op 24 november 2021. De huidige eigenaar
maakte geen opmerkingen of bezwaren.
1.3.

Conclusie

Het advies uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand aan de definitieve
bescherming heeft geen invloed op het inhoudelijk dossier en het ministerieel besluit. De
eigenaar heeft geen opmerkingen of bezwaren gegeven. Het inhoudelijk dossier en het
ministerieel besluit werden inhoudelijk niet aangepast na de voorlopige bescherming.
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