In Maart 2021 kon na een aansleep van een klein half jaar, als bij wonder, de sloop
van de bunker As5 op Astene Deinze, alsnog afgeweerd worden.
De provincie Oost-Vlaanderen keurde alsnog de eerder door de stad Deinze
goedgekeurde sloop af zodat het bunkertje uiteindelijk niet gesloopt mocht en mag
worden.
Nog eens positief nieuws mocht ons bereiken toen eind mei 2021 ook Deinze net
zoals ondertussen Merelbeke, Melle, Oosterzele en Wetteren verklaarde in de
toekomst geen slopingen van bunkers van Bruggenhoofd Gent meer goed te
keuren. Het is dus op dit moment enkel nog wachten om een gelijkaardig standpunt
van Gavere en Eke-Nazareth zodat de 182 nog bestaande bunkers van de origineel
228 ooit gebouwde bunkers een eerste vorm van bescherming kan geboden
worden tegen sloop.
Om dit allemaal eens te vieren, zal ik op Zondag 1 Augustus 2021 een gratis
Bunkerwandeling doen op Grondgebied Astene waarbij ik zal proberen zoveel
mogelijk nog bestaande bunkers op dit grondgebied aan te doen en jullie te
voorzien van de nodige uitleg horende bij wat u te zien krijgt onderweg.
De wandeling zal gratis zijn maar het is toch allicht aangeraden op voorhand jullie
deelname te bevestigen via info@bunkergordel.be omdat ik ook totaal geen idee
heb hoeveel interesse er is in een dergelijke nieuwe bunkerwandeling tijdens de
nadagen van de Corona-pandemie.
De wandeling zou starten aan het kruispunt van Dorpsstraat – Emiel Clauslaan
– Pontstraat te Astene. Dit is aan de winkel van Schoenen Torfs. Let op, deze
winkel is ook op zondag open zodat die parking niet gebruikt zal mogen worden.
Het startuur zal om 14u zijn. De totale voorziene tocht is 10.2 km lang en verloopt
hoofdzakelijk over verhard terrein.
Het einde is dan ook allicht te verwachten rond 17u30 a 18u.
Vergeet alvast geen mondmaskertjes mee te brengen voor de enkele plaatsen waar
mogelijks eens een structuur aan de binnenzijde kan bezocht worden.
Hopelijk tot dan.
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