VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud
van monumenten en landschappen;
Gelet
op het
decreet van 3 maart
1976
bescherming
van
monumenten,
stadsdorpsgezichten

tot
en

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming
der
instellingen,
gewijzigd
bij
bij zondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid
artikel 6, §1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober
1992
tot
delegatie
van
beslissingsbevoegdheden aan 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 22 april 1994
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming
vatbare
monumenten,
stadsen
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 6 oktober 1994,

BES L U I T
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Wegens ZlJn industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
de voormalige pannenfabriek 'Jorissen' , genaamd "de Panoven",
gelegen Panovenstraat te Halen, inclusief de gebouwen, de
paapoven uit het interbellum met de nog bestaande lading

grèsbuizen en alle toebehoren , de voorbewerkingsfase met alle
toebehoren (vormpers voor platte pannen: 'winnen & Büschges Boisheim Rheinland'; motor en schakelkast bovenop de machine;
vormpers voor nokpannen; houten werkbanken; strengpers met
rollen; e lektromotor op platform boven de strengpers;
reductiekast ; rheostaat; oude vormpers voor dakpannen; assen,
riemschijven ; transportband met houten goot voor bevoorrading
strengpers ; transportband met houten goot voor afvoer
overtollige klei van kamer 1 naar kamer 2; ijzeren mengkuip;
verrolbare snijmachine; allerhande kleiner of gedemonteerd
materiaal zoals gedemonteerde transportgeleiders) , alle
transportsystemen, de restanten van de paapoven uit 1877, de
restanten van de droogloodsen, de schoorsteen, de rails; de
onregelmatig ronde basis naast de voorbewerkingsfase; dit
alles met inbegrip van de volledige uitrusting onroerend door
aard enjof bestemming zoals bepaald door de artikels 517-526
en inzonderheid artikel 524 §2, 9' van het Burgerlijk Wetboek;
bekend ten kadaster:
HALEN, afd. Loksbergen, Sectie B, perceelnummer 594 G (deel).
Art. 2.
De industrieel-archeologische waarde wordt als volgt
omschreven :
als zeldzaam geworden voorbeeld van een pannenfabriek met
paapoven uit het interbellum waarvan zowel de paapoven, de
voorbewerkingsfase met unieke machines als de restanten van
andere onderdelen nog een vrij volledig beeld geven van een
toenmalig pannenfabriek.

Met 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 instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994).

B.

Specifieke erfdienstbaarheden:
Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke machtiging
van de Vlaamse minister of zijn gemachtigde is het
verboden de machines, werktuigen en hun toebehoren
volledig of gedeeltelijk uiteen te nemen, te verplaatsen
of de technische kenmerken ervan te wijzigen.

Brussel,

0 8 SEP. 1995
Vlaamse minist-

van Cultuur , Gezin en Welzijn,

L c MARTENS.

