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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen Bomenrijen van platanen en linden en watergebonden
bouwkundig erfgoed langs Coupure en Leie 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 artikel 6, § 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 en 27 maart 2009;

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 201 0, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011;

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 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 en 27 maart 2009:
Wegens de historische en de industrieel-archeologische en de artistieke waarde:
- als monument
bomenrijen van platanen en linden en watergebonden bouwkundig erfgoed langs
Coupure en Leie, evenals de zone die het kanaal en de volledige straten Coupure
Rechts en Coupure Links overdekt, de Maurice De Weertstraat, Albert Baertsoenkaai,
Bijlokekaai en L, gelegen te
GENT, Coupure links z.n.
bekend ten kadaster:
GENT, 6e afdeling, sectie F, openbaar domein
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
Historische waarde:
- De bomenrijen begeleiden de waterloop en de wegen langsheen de waterloop en zijn
typisch voor de landschapsarchitecturale aanleg van 18e-eeuwse kanalen in de stad.
Ze vormen een eenheid met de gestructureerde omgeving van de Coupure en werden
aangeplant na de aanleg van de kanalen (ca. 1785). Eind 18e eeuw was de Coupure
nog niet bebouwd en de omgeving nog landelijk. De bomen boden beschutting aan de
burgerij die hier kwamen wandelen.
- De infrastructuur aan het Zuideinde van het Coupurekanaal met Sint-Agnetasluiskom,
-brug en brugwachtershuisje vormt een uitzonderlijk historisch en industrieelarcheologisch samenhangend geheel waarvan de sluiskom teruggaat tot de aanleg van
de Coupure in 1751-1753. Deze sluiskom is een goed bewaard en uitzonderlijk
voorbeeld van een sluiskom met typische buikvormige kolken opgetrokken uit
Doornikse steen.
- De huidige Sint-Agnetabrug van 1951, de derde brug op deze locatie, is een zeldzaam
voorbeeld van een ijzeren ophaalbrug in stedelijke context en de enige bewaarde
ophaalbrug over de Coupure in Gent.
Industrieel-archeologische waarde:
- Industrieelarcheologisch is de brug belangrijk als constructie in staal met geklonken
liggers uitgevoerd door de Ateliers de Construction de Courcelles-Nord, Henri-Pélerin
een belangrijk ijzerconstructieatelier in Henegouwen. Het brugwachtershuisje van 1908,
opgetrokken in een kleurrijke baksteenarchitectuur, is het enige nog bewaarde
voorbeeld aan de Coupure en een zeldzaam wordend voorbeeld van dergelijke, vroeger
noodzakelijke gebouwtjes bij draai- of ophaalbruggen.
- De 19de-eeuwse afsluitingen met gietijzeren gedateerde balusters met onder meer het
Gentse stadswapen en buisleuningen tussen leeuwenkopjes zijn zeldzaam wordende
relicten van oud straatmeubilair. De gietijzeren meerpalen waaronder verschillende
gedateerd van 1852, 1857, 1862, 1863, 1869, 1883 en 1884 zijn nog materiële getuigen
van de vroegere binnenscheepvaart op de Coupure.
-De kasseien van de Maurice De Weertstraat
Artistieke waarde:
- De bomenrijen van plataan en linde zijn beeldbepalend voor de Coupure, mede door
hun omvang en hun mooie representatieve (kunst-)snoeivorm en hun homogeen
karakter als lijn langs het water.
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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 instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 201 0 en 2
augustus 2011 ).
Brussel,

1 1 OKT . 2012
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

