MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
VASTSTELLING VAN EEN ONTWERP VAN LIJST VAN VOOR BESCHERMING VATBARE
MONUMENTEN, 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

monumenten,

decreet

stads-

van

en

3

rnaart

197 6

dorpsgezichten,

tot

bescherming

gewijzigd

bij

van

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

Artikel 1. Het ontwerp van lijst 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:
Wegens de industrieelarcheologische waarde:
- als monument:
De mouterij van de vm. brouwerij 't Hamerken', met inbegrip van de
cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken (zie bijlage 5:
'Inventaris gebouwen en machines') alsook van de fabrieksschouw, gelegen te
Brugge (Brugge), Verbrand Nieuwland 10 (Langestraat 45);
bekend ten kadaster:
Brugge, 1e afdeling, sectie A, perceelnummer(s}

465A2(DEEL).

Art. 2.
Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt,
wordt door
uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
De industrieelarcheologische
omschreven:

waarde

van

het

monument

wordt

als

het

volgt

als voorbeeld van een
met uitzondering van de verdwenen mouteest
zeldzaam
volledig en typologisch goed bewaarde mouterij anno 1902
opgericht ten behoeve van een in situ brouwerij maar ook ter voorziening
van andere brouwerijen, o.a. gekenmerkt door het behoud van alle kuis- en
transporttoes t ellen (meestal in houten omkasting) en van weekkuipen in
geklonken
lJ zer .
Dit
voorbeeld
waarvan
de
infrastructuur
volledig
beantwoordde aan de noden, de technologie en de economie van die tijd,
illustreert de eigenheid van een industrië l e mouterij van ca 1900, onder
andere in vergelijking met een industriële mouterij uit een latere fase die
dateert van het late Interbellum zoals de mouterij Cuype rs te Diest waarvan
zowel de gebouwen, het materiaalgebruik, de uitrusting en de schaal zeer
verschillend zijn.
Illustratief
voor
de
bouwperiode
is
o.a.
het
materiaalgebruik
(baksteenmetselwerk,
hout,
gemets t e troggewelven tussen profielijzers,
geklonken ijzer) en het f eit dat in 1902 de nieuwe mouterij op een ouder
industriee l gebouw (waarin zich nu de graanzolder bevindt ) werd geënt .
Door het gedetailleerd behoud van werktuigen in hun oorspronkelijke
opstelling en de aanwezigheid van los materiaal dat t ot de mouterij
behoort, kan hi er nog het volledige moutproces anno 1902 aan de hand van de
bewaarde materiële getuigen g e ïllustreerd en verteld worden.
Het betreft een zeldzaam geworden voorbeeld van een i ndustriële unit, in
casu een mouterij (In die t ijd telde Brugge 31 brouwerijen, waarvan vele
een e i gen mouterij hadden), in een historisch stadscentrum : de gebouwen
dragen nog duidelijk een industrieel karakter anno 1902, inc lusief een nog
ouder 19~ eeuws bedrijfsgebouw (voo rzien van een luikap en van een zolder
met mOnumentaal schaargebint) en met inbegrip van een schoorsteen . De
mouterijgebouwen vormen een opvallende verschijning in een stadscentrum
waar
de
meeste
sporen
van
de
oude
ambachtelijke
en
historische
bedrijvigheid na W. O. II werden uitge wist .

Art. 3. Me t

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 ins tandhouding en
onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgi sch
Staatsblad 10 maart 1994).
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Brussel,
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening ,

____)
Dirk VAN MECHELEN
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