Vlaamse overheid

Ministerieel beslu i t houdende bescherming als monument van de Belgische
militaire begra afpl aats te Lier

DE VICEMI NISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING ,
Gelet op de bi j zondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instel l ingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988 , inzonderheid artikel 6, § 1, I , 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot beschermi n g van
monumen ten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de
decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999 , 7 december 2001, 21
november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de l eden van d e Vlaamse
Regeri ng, gewijzigd b i j besluit van de Vl aamse Regering van
15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007
e n 10 oktober 20 07;
Gelet op het minis t erieel besluit v a n 31 juli 20 07 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van de Belgische
militaire begraafplaats te Li er;
Gelet op het advies van de Koninkli j ke
Monumenten en Landsch appen van 08 mei 2008,

Commissie

voor

BESLUIT

Artikel 1. Wordt beschermd, overeen komst i g de bepal ingen van h et decreet
van
3
maart
1 976
tot
bescherming
van
mon umenten
en
stadsen
dorpsgezichten , gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari
1995, 22 december 1 995 , 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001 , 21
november 2003, 30 april 2004 en 10 maar t 2006 :

1 ° Wegens de a r tistieke , hi storische en sociaal-culturele waarde :
- als monument :
Bel g i sch e mi l i t aire begraafplaats , gelegen te Lier, Mechelsesteenweg
bekend ten kadaster :
Lier, 3e afdeling, s ectie F , per ceelnummer 7A .

ZNR ;

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt , wordt door het
u itzonderlijke karak t er van volgende intri nsieke waarde gemotiveerd :

De Bel gische militaire begraafplaats van Lier wordt beschermd als monumen t
omwil l e van haar :
i n casu de historisc h e cont ext e n de mi l itai rHistorische waarde,
historische waarde :
De Belgische begraafplaats in Lier was aangelegd voor Duitse en Belgische
doden van de gevechten rond Antwerpen in september -oktober 1914 . De
begraafplaat s werd in de Tweede Wereldoorlog u i tgebreid
met graven voor
Bel gische en Ge menebestsoldat en die s n euvelden b ij de b evrijding in
september 1944 .

bepaald architectuurhistorische waarde
en
Historische
waarde,
meer
artistieke waarde:
De begraafplaats is een ontwerp van provinciaal bouwmeester E. Careels met
een afsluitmuur naar ontwerp van 1924, een deels halfcirkelvormige aanleg
en een pseudo-arcade. Het gedenkteken van Georg Kolbe herinnert aan de
vroegere graven van Duitse gesneuvelden.
Socio-culturele waarde, meer bepaald als innoverende wijze van begraven in
oorlogstijd :
Voordien werden oorlogsslachtoffers begraven in massagraven/ vanaf de
Eerste Wereldoorlog echter kregen gesneuvelden een individueel graf.
Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A. 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 rnaart 1994).

Brussel,

28 JU U 21lll8

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
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Dirk VAN MECHELEN
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Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Departement RWO - Agentschap RO-VIaanderen
Onroerend Erfgoed

Gemeente : Lier, 3e afdeling

Ref. : A/1588
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Plan nr. : 1/1
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Ministerieel besluit tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten

Provincie : Antwerpen
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Dossier nr. : DA002461

Omschrijving :

BELGISCHE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS, MECHELSESTEENWEG IN LIER

Sectie : F
Monument
Schaal : 1:2.500

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden, nummer :

Brussel,

2 8 JUli 2008
Viceminister-president van de Vlaamse regering
en Vlaams minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening
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