ZgtD
MINISTERIEEL
BESLUIT
HOUDENDE
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

BESCHERMING

VAN

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHERVORMING,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet
van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 7 april 1993 en van 7 oktober 1993, 18 mei 1994, 11
januari 1995 en 12 januari 1995 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden van de
leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 november 1994
houdende de vaststelling van de
ontwerp I ij st van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 15
februari 1995,

BES L U I T
Artikel .L.. - Gezien het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, integraal deeluitmakend van
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd :
-

als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976, om reden van het algemeen belang gevormd
door de industrieel-archeologische waarde :
de voormalige fabriek van vuurvaste materialen "Sugg &
Cie", later "Colpaert", inzonderheid de 4 ovens, de
N.O. gelegen bewerkingshal (lengte ca. 35 m), de
buitenmuur van de Z • W. gelegen bewerkingshal (lengte
ca 15 m);

gelegen te GENT, Groendreef 51;
bekend ten kadaster
GENT,
perceelnummer 492x2 (deel);
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K,

omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieelarcheologische waarde
als,
naar typlogie,
gaaf
bewaard
industrieel complex, opgericht en uitgebouwd ln de jaren
1850/60; als één van de belangrijkste materiële getuigen van
industriële bedrijvigheid te Gent in de laatste 150 jaar; als
zeldzaam
geworden
getuige
van
een
verloren
gegaan
productieproces, waaronder de aanmaak van vuurvaste elementen
voor gasfabrieken later o.a. ook voor ijzergieterijen; als
zeldzaam
geworden
voorbeeld
van
halfronde,
gegroepeerde
koepelovens en van bewerkingshallen met een voor die tijd
illustratieve muurpartij
en
een
gemengde
houten/ ij zeren
dakstructuur
typerend
voor
een
overgangsfase
naar
materiaalgebruik.
Artikel 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1.

De beschikkingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads- en dorpsgezichten .
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De VI aamse mlpVer k eer,
Buitenlandse Handel en S~aatshervorming,

