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Ministerieel besluit houdende termijnverlenging van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen Elektriciteitscentrale Langerbrugge voorheen "Centrales
Electriques des Flandres" te GENT
DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel6, § 1, I, 7;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
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, 10 maart
2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4
december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november
2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14 oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 16 januari 2012 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
Elektriciteitscentrale Langerbrugge voorheen "Centrales Electriques des
Flandres" te GENT;
Overwegende dat bijkomend onderzoek in functie van de mogelijke
herbestemming en het formuleren van passende beheersdoelstellingen
nodig is;
BESLUIT:

Enig Artikel. Ter uitvoering van artikel 5 § 7 van het decreet van 3 maart 1976 tot
bescherming van monumenten 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, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 11
mei 2012 , wordt de geldigheidsduur van het ministerieel besluit van 16 januari 2012
houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
Elektriciteitscentrale Langerbrugge voorheen "Centrales Electriques des Flandres" te
GENT, verlengd met een termijn van zes maanden.

Het betreft:
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Wegens de historische en de historische en de industrieel-archeologische waarde als
monument:
De elektriciteitscentrale Langerbrugge voorheen "Centrales Electriques des Flandres",
gelegen te GENT, Langerbruggekaai 3 omvattende
de schuilkelder uit 1939
de voormalige directeurswoning
het administratief gebouw
de transformatiepost groep 36 kV
de barenzaal uit 1913 met uitbreiding uit 1923
de machinehal uit 1913 met uitbreiding uit 1929, incl. volgende installaties onroerend
door bestemming,
Op de benedenverdieping:
hoofdcirculatiepomp debiet 390m 3/u
beide compressoren
- voedingspomp 60m 3/u - druk 80 kg/cm 3 , at. D' Enseval
ejector
hoofdmotor
- de extractiepomp debiet 130m3/u, druk 2,5 à 3bar, 990tlmin
- de oorspronkelijke installatie langs welke de eerste stoomlevering gebeurde
aan de 'Papeteries de Belgique' (+/-1930)
- condensoren van de 4 turbines
Op de de bovenverdieping:
- 4 turbines 7-8-9 & 10 (Brown Boveri) en alternatoren
- compound stoommachine (750 KV) (1912) 'V.D. Kerchove'
elektrische continu - gelijkstroommotor (ca. 1930): voor aandrijving van het
draaiend rooster van de ketelvuurhaard
luchtcompressor ('Crepelle') met aandrijving: motor 'ACEC'
- voedingspomp ('Weir')
- voedingspomp ('Atel. d'ENSIVAL')
aanloopweerstand trekventilator stoomketel
vermogenschakelaar
meet- en regeltoestellen a/h controlepaneel voor stoomketels
stoommachine werkhuizen 'V.D. Kerchove'
elektrisch aangedreven rolbrug met hangende cabine "Ateliers de
constructions de Charleroi" max. 35 ton
liftinstallatie Thiery
het ketelhuis uit 1913 met uitbreiding uit 1925, excl. de 4 dubbele roosterketels
Babcock-Wilcox nr. 10-11-12 en 13
het ketelhuis uit 1947, excl. de 4 Cockerill-ketels nr. 15, 16, 17 en 18 en
randinstallaties
de machinezaal uit 1956 - 1959, incl. een gedeelte van de 'Monoblok eenheid 19'
m.b.
stoomturbine ('Société Rateau' en de 'Ateliers de Construction la Meuse'),
generator ACEC (3.000 tr/min, spanning 15kV) direct gekoppeld aan een
transformator van 15/150 kv
elektrisch aangedreven rolbrug met hangende cabine

3/3

- controlepost "S.A. Nouvelle Siemens"
schoorsteen
afsluiting en poorten in breuksteen en smeedijzer

bekend ten kadaster:
GENT, 13e afdeling, sectie R, perceelnummer 1581 S (delen)

2 5 FEB. 2013
Brussel,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

