VLAAMSE COMMISSIE
ONROEREND ERFGOED

ADVIES VCOE 2015|012 VAN 2 APRIL 2015
OVER DE ADVIESVRAAG VAN MINISTER GEERT BOURGEOIS VAN 26 MAART 2015 OVER DE
DEFINITIEVE BESCHERMING ALS MONUMENT VAN DE BEGRAAFPLAATS ‘OUD KERKHOF’ IN
TORHOUT
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, rechtsgeldig samengesteld, brengt op 2 april 2015
volgende advies uit:
1. De VCOE vindt het positief dat inzake de bescherming van de begraafplaats in Torhout een
uitgebreid beschermingsdossier voor advies wordt voorgelegd aan de commissie. Zowel de
diverse documenten in het kader van de voorlopige bescherming als de definitieve
bescherming maken deel uit van het adviesdossier.
De commissie spreekt zich in voorliggend advies uit over de documenten in het kader van de
definitieve bescherming met name (a) het ministerieel besluit tot bescherming als
monument van de begraafplaats ‘Oud kerkhof’ in Torhout (b) het verslag van de
behandeling door het agentschap onroerend erfgoed van de uitgebrachte adviezen en de
ingediende bezwaren in het kader van het openbaar onderzoek en (c) het
beschermingsvoorstel.
2. De commissie erkent de erfgoedwaarde van de begraafplaats en vindt het positief dat het
structurerend rastervormig padenpatroon, de centrale calvarieberg als verbinding en de
levende ommuring van bomen en haag als een geheel worden beschermd.
De commissie ondersteunt dan ook ten volle artikel 1 van het ministerieel besluit waarin
vastgelegd wordt dat de begraafplaats ‘Oud kerkhof’ wordt beschermd als monument
wegens de historische en artistieke waarde.
De commissie staat tevens positief ten aanzien van de voorgestelde afbakening van het
beschermd monument zoals vastgesteld op het bijgevoegd plan aan het ministerieel besluit.
Artikel 2 van het ministerieel besluit geeft een uitvoerige beschrijving van het algemeen
belang dat de bescherming verantwoordt. De commissie ondersteunt de vermelde
beschrijving van de historische waarde, in casu de architectuurhistorische waarde en de
artistieke waarde. De commissie stelt voor om hier tevens te verwijzen naar de
erfgoedwaarde van de bomenrij.
3. Bij het beschermingsdossier behoort tevens een beschermingsvoorstel. Hierin wordt een
beschrijving gegeven van de historische waarde van de verschillende onderdelen.
De commissie vraagt om het (juridisch) statuut van dit beschermingsvoorstel verder te
verduidelijken. Zo stelt de commissie bijvoorbeeld vast dat het beschermingsvoorstel ingaat
op de beheersdoelstellingen. Deze komen evenwel niet aan bod in het ministerieel besluit.
De commissie merkt op dat de beheersdoelstellingen onlosmakelijk verbonden zijn met de
bescherming van de begraafplaats. De commissie vraagt dan ook om het statuut van het
beschermingsvoorstel te verduidelijken en in functie daarvan de opname van de
beheersdoelstellingen in het ministerieel besluit te overwegen.
De commissie wijst op volgende onduidelijkheden inzake de beheersdoelstellingen. Zo stelt
de commissie vast dat het onduidelijk is of de Gaverbeek bereikbaar blijft voor het nodige
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onderhoud aan de waterhuishouding en welke impact dit heeft op het beheer van de
begraafplaats. De commissie erkent het compromisvoorstel om de buitenste graven te
verplaatsen en zo het nodige fietspad te kunnen aanleggen binnen de natuurlijke omheining
van de begraafplaats. De commissie merkt echter op dat het fietspad niet aangeduid staat
op de kaart bij de beheersdoelstellingen maar enkel op een plan bij de fotoreportage. De
commissie dringt ook aan op een uniforme benadering door het agentschap van de
verschillende begraafplaatsen zowel op vlak van selectie als op vlak van de
beheersdoelstellingen.
4. De commissie stelt vast dat in het kader van het openbaar onderzoek slechts één
bezwaarschrift werd ingediend. De commissie ondersteunt de vaststelling van het
agentschap onroerend erfgoed dat de erfgoedwaarden die aan de basis liggen van de
bescherming niet in vraag worden gesteld door de bezwaarindiener.
5. Op basis van bovenstaande opmerkingen geeft de commissie een gunstig advies.
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