MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
VASTSTELLING VAN EEN ONTWERP VAN LIJST VAN VOOR BESCHERMING VATBARE
MONDMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

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

decreet

van

3

maart

197 6

tot

bescherming

van

monumenten,
stadsen dorpsgezichten,
gewijzigd bij
de
decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001 en 21
november 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004;

BESLUIT

Het ontwerp van lij~st van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
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 en 21 november 2003:

Artikel 1.

1° Wegens de historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele
waarde:
- als monument:
Westerstaketsel met inbegrip van het havenlicht op kop en zonder de
gebouwen gelegen op het staketsel, gelegen te
Oostende (Oostende), Montgomerykaai;
bekend ten kadaster:
Oostende, 2e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) ZONDERNUMMER.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:
De industrieel-archeologische waarde
Als zijnde een voorbeeld van een houten havenstaketsel met havenlicht op
de kop, essentieel onderdeel van een kusthavenuitrusting in casu van de
Oostendse havengeul, gebouwd in 1888-89 als opvolger van verschillende
gelijkaardige voorgangers die reeds vóór 1834 te Oostende werden
gebouwd.

.I ..

Als zijnde een materiële getui ge van de mogelijkheden op het vlak van de
e ind-19de-eeuws e houtbouw voor constructies die zeer onderhevig waren
aan krachten van mechanische aard, meer bepaald als waterbouwkundige
constructie.
Als zijnde een staketsel van 1888-188 9 dat met zijn ca. 650 m lengte als
één van 's werelds langste houten staketsels uit die periode geldt.
De socio-culturele waarde :
Als zijnde een materiële getuige van de ontwikkelingen op het vlak van
het kusttoerisme in de tweede helft van de 19de eeuw i n België.
Als zijnde een materiële getuige van de algemene gewijzigde mentaliteit
van het publiek t.a.v.
strand en zee,
waarin een deel van de
haveninfrastructuur deel gaat uitmaken van het mondaine toeristische
leven, waardoor de opeenvolgende staketsels reeds vanaf 1834 voorzien
waren van een wandelweg ten behoeve van de kusttoeristen en van de
bewoners van Oostende , wandelweg die ca 1890 aanzienlijk werd verbreed.
Als zijnde een bouwsel dat voor Oostende als toeristische trekpleister
deel uitmaakt van het collectief geheugen, en tevens het onderwerp
uitmaakt van talrijke afbeeldingen.
De historische waarde :
Als zijnde een eind-19de-eeuws staketsel dat deel uitmaakt van de
historische haveninfrastructuur van Oostende en als dusdanig een getuige
is van een belangrijke episode in de ontwikkeling van de haven van
Oostende.
Als zijnde een getuige van de 19de-eeuwse ontwikkeling van Oostende tot
mondaine badstad, waarbij het elitaire publiek in navolging van de
koninklijke
famil ie
zijn
vakanties
doorbracht
in
Oostende .
Het
Westerstaketsel was gekend als de favoriete wandeling van Koning Leopold
II.

Art . 3. 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 i nstandhouding en
onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgis ch Staatsblad
10 maart 1994) .

Brussel,
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Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

___)
Dirk VAN MECHELEN
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