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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument met
overgangszone van een wegwijzer van ijzergieterij August van
Aerschot en zonen in Sint-Pieters-Leeuw (Sint-Laureins-Berchem)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1°;
Gelet op het m1n1steneel beslult van 29 Januan 2018 tot voorlopige bescherming als
monument van een wegwiJzer van IJZergletenJ August van Aerschot en zonen;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 7 maart 2018 tot en met 5 april 2018
en waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de wegWIJZer van IJzergieteriJ August van
Aerschot en zonen aantoont;
Overwegende dat de wegWIJZer van IJZergieteriJ August Van Aerschot en zonen als monument
h1stonsche waarde bezit d1e als volgt wordt gemotiveerd:
UitzonderliJk bewaarde wegWIJZer van de IJZergletenJ van August Van Aerschot en zonen d1e
d1t type wegWIJZers produceerden tussen 1853 en 1930. De wegWIJZer 1s een getu1ge van de
kwalitatief en esthetisch hoogstaande producten d1e de IJzenndustne 1n Vlaanderen
produceerde 1n de bloelpenode van de late 19de en de vroege 20ste eeuw;
Overwegende dat de wegWIJZer van 1jzerg1etenJ August Van Aerschot en zonen als monument
architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
UitzonderliJk voorbeeld van straatmeubilair Uit de eerste helft van de 20ste eeuw. De
wegWIJZer heeft een neoclassiCIStische vormentaal, wat representatief IS voor de meerderheld
van de bewaarde gietiJZeren wegWIJZers Uit deze penode van zowel August Van Aerschot en
zonen als van andere producenten;
Overwegende dat de afbakening van een overgangszone noodzakeliJk IS omwille van volgende
mot1vat1e:
De wegWIJzer staat opgesteld op de kru1s1ng van twee wegen en geeft de dne nabiJgelegen
dorpen aan. HIJ IS noodzakeliJkerwiJS goed Zichtbaar van op de openbare weg. De
overgangszone w1l d1e openheld en Zichtbaarheld bewaren,
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BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van artikel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen defm1t1ef beschermd als
monument:
WegWIJZer van IJZergieteriJ August van Aerschot en zonen, Brabantsebaan 423 1n Sint-PletersLeeuw (Sint-Laurems_Berchem), bekend ten kadaster: Smt-Pieters-Leeuw, Sde afdelmg,
sect1e A, 149F (deel).
De volgende onroerende goederen worden voorlopig beschermd als overgangszone biJ het
monument van een wegWIJzer van IJZergieteriJ August van Aerschot en zonen, Brabantsebaan
423 1n Smt-Pieters-Leeuw (Smt-Laurems-Berchem), bekend ten kadaster: Smt-Pieters-Leeuw
Sde afdeling, sect1e A, 149F (deel) en deel van het openbaar domem.
De defm1tlef beschermde onroerende goederen en de overgangszone ZIJn aangeduid op het
plan dat als biJlage biJ d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1o
2°

h1stor1sche waarde;
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Een gietiJZeren wegWIJzer m neoclassiCIStische stiJl met polygonaal verJongend basement
overgaand m een ronde schacht opgedeeld door een s1ernng met c1rkelvorm1ge decoratie,
deels gecanneleerd en deels glad. De schacht loopt Uit op een kapiteel met plantenmotlef en
een bol waaraan oorspronkeliJk de richtingaanWIJZers bevest1gd waren, het geheel bekroond
met een PIJnappel.

Art. 3.1. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1o
de bescherming van de wegWIJZer beoogt het behoud van de erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen;
2°
het herplaatsen van de r~chtmgaanwiJzers op hun oorspronkeliJke plaats behoort tot de
mogelijkheden.
Art. 3.2. Voor de overgangszone geldt de volgende beheersdoelstelling:
Het plaatsen van bovengrondse constructles binnen de overgangszone d1e de wegWIJZer aan
het z1cht van op de openbare weg onttrekken of als v1sueel storend ervaren worden bmnen
de open context rond wegWIJZer d1enen vermeden te worden.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de Instandhouding en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, Wind
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11ig1ngsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
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Art. 5.1. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, demonteren, verbouwen of heropbouwen van de wegWIJZer;
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
3°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verwenng en aantastmg;
4°
het wiJZigen, vervangen of herstellen van het beschermd goed of onderdeel ervan
met n1et-ong1nele matenalen en construct1etechn1eken;
het volledig of gedeelteliJk u1teen nemen, het verplaatsen of het WIJZigen van de
5°
technische kenmerken van de wegwiJZer;
6°
het (her)plaatsen van de nchtmgaanWIJZers op hun oorspronkeliJke plaats;
7°
het aanbrengen, verwijderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen op de wegWIJZer;
8°
het aanbrengen, vervangen, herschilderen of WIJZigen van de afbeeldmg en
opschnften;
go
rem1gen anders dan met zu1ver water onder gecontroleerde druk;
10° het Uitvoeren van graafwerken, wegenwerken, archeologische opgravingen d1e de
stab11ite1t van de wegwiJZer 1n gevaar kunnen brengen.
Art. 5.2. Voor de volgende handelingen m de overgangszone moet een toelating worden
aangevraagd
1°
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsle1dmgen en
straatmeubilair, met Uitzondering van n1et-aard- en niet-nagelvaste elementen en
verkeersborden vermeld 1n artikel 65 van het Konmkl1jk Beslult van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg;
2°
WIJZigingen en werken aan de overgangszone.
Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

0 4 mu.
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De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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