MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

"

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6, §1, I, 7°;

Gelet
op het besluit
van de
van 19 december 1997 tot bepaling
heden van de leden van de Vlaamse
zigd bij besluit van de Vlaamse
september 1998;

Vlaamse regering
van de bevoegdregering, gewijregering van 28

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juni 1998
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 01 april 1999,

BES L U I T :

Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreet van 22
februari 1995;

Artikel 1.

Wegens zijn historische en industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
VELDBATTERIJ BAMBURG, gelegen te
Middelkerke (Westendel, Schuddebeurzeweg ;
bekend ten kadaster:
Middelkerke, 10e afdeling, sectie C, perceelnurnmer(sl
132A(DEELl, 132B, 133E, 133G(DEELl, 133H(DEELl, 133K,
64 (DEELl, 65A(DEELl.
.
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2.

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde unieke en goed bewaarde onderdelen van de Duitse
kustverdediging van de Atlantikwall opgetrokken in de periode
1942 -1 944 . De veldbatteri j Bamburg is uniek voor Vlaanderen.
Het betreft de enige nog volledig uitgebouwde veldbatterij van
de Atlantikwall tussen Boulogne en de Scheldedelta.
De industrieel-ar c heologische waarde wordt als volgt omschre ven :
als goede bewaarde getuigenissen van de vestigingsbouwkunst
uit de Tweede Wereldoorlog en meer bepaald van de verdediging
van de Duitse Atlantikwall .
.

Artikel 2 . Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van
17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads - en
dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

1 o· JUNI 1999

Brussel ,

Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
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