MINISTERIEEL BFSLUIT HOUDENDE BFSCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZUN

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 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 de
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 7 april 1993 en 7 oktober 1993
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en
Staatshervorming van 19 december 1994 houdende vaststelling van de ontwerplijst 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 6 april 1995 ;

BESLUIT

Artikel!. - Gezien het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
wordt beschermd als :
- monument:
- de watertoren, met inbegrip van de inwendige uitrusting, gelegen te Moerbeke, Lindeplaats 10,
bekend ten kadaster als Moerbeke, , Sectie H, 2de blad, 3de deel, deel van perceel 744 It,
omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde:
- als goed bewaard en vanuit architecturaal oogpunt zeer verzorgd voorbeeld van een niet-industriele watertoren van omstreeks 1879 behorend tot een voormalig kasteeldomein.
- als uitzonderlijk en typologisch merkwaardig industriëel-archeologisch bouwwerk, namelijk als
watertoren behorend tot de oudste nog bestaande watertorens van ons land, als zeldzaam oud
exemplaar met bewaarde gietijzeren kuip met vlakke bodem en met vierkante omhulling van de
kuip

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
1.

De beschikkingen van het koninklijk besluit 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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