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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
OOSTENDE (ZANDVOORDE) : Oudenburgse weg 87.
Creosoteerinrichting RTT-Belgacom
als monument.
- Creosoteerwerf als 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 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd door het
decreet van 22 februari 1995;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, par. 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 14 juli 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 oktober 1994;

BESLUIT :
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2.

Artikel 1.
- wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd door het decreet van
22 februari 1995,
- als monument :
de creosoteerinrichting van de R.T.T., heden BELGACOM, met
inbegrip van ':
• de gebouwen met creosoteerzaal, pompenzaal (machinekamer),
ketelruimte en smidse;
de schoorsteen;
het gebouwtje met de elektrische lier;
• de volledige creosoteerinrichting met alle toebehoren,
inclusief onroerend door aard enjof bestemming:
a. buiten
- de 2 vertikaal opgestelde cilindervormige opslagtanks
voor creosoot;
de horizontaal opgestelde cilindervormige tank met
stoomverwarming;
- de horizontaal opgestelde balkvormige opslagtank
met de twee overdrukleidingenuit de autoclaaf en
de niveau-meter in de creosoteerzaal;
- het sporennet met draaiplateaus;
- de elektrisch bediende kabeltractie (elektrische
lier) voor het verplaatsen van de wielstellen;
- de wagentjes waarop de telefoonpalen kunnen
gestapeld worden;
- de wielstellen waarop de voornoemde wagentjes kunnen
geplaatst worden;
b. creosoteerzaal
- de horizontaal opgestelde cilindervormige en geklonken
creosoteertank;
de tweede horizontaal opgestelde cilindervormige tank
die boven de voornoemde creosoteertank opgehangen is;
- de niveau-meter van de buiten opgestelde balkvormige
opslagtank;
c. ketelruimte
- de stoomketel 'S.A. des Chaudronneries de Chatelet,
Belgigue, 1900';
- de open watertank boven de stoomketel;
d. machinekamer
stoompomp 'WEIR' (vertikale dubbelwerkende monocilinderpomp) aangedreven door vertikale dubbelwerkende monocilinder stoommachine;
- stoompomp (constructeur onbekend - vertikale monocilinderpomp) aangedreven door dubbelwerkende monocilinder stoommachine;
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- stoomcompressor 'SENTINEL' (vertikale monocilinder
luchtpomp) aangedreven door dubbelwerkende monocilinder stoommachine;
- muurvaste meetapparatuur;
e. smidse
- houten werkbank;
- oven met rookkap;
- houten kasten;
gelegen Oudenburgse weg 87 te Oostende (Zandvoorde);
bekend ten kadaster: Oostende, 2de afdeling, sectie G,
perceelnummer 177s (deel);
omwille van het algemeen belang gevormd door de industri ee larcheologische waarde als zeldzaam goed en volledig bewaard
voorbeeld van een creosoteerwerf opgericht net na de Eers t e
Wereldoorlog.
- als dorpsgezicht :
het terrein van de voormelde creosoteerwerf met inbe gri p van
alle gebouwde elementen en andere objecten,
zoals afgebakend op plan in bijlage;
omvattende de kadastrale percelen bekend ten k a d a ster
Oostende, 2de afdeling, sectie G, nrs. 177s (deel) en 17 5 f;
omwille van het algemeen belang gevormd doo r de industrieelarcheologische waarde als karakteristiek, zeldzaa m en voll e di g
bewaard geheel van elementen met terzake exemplarische ruimt e lijke opstelling .

Art. 2. - 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 stadsen dorpsgezichten.
Brussel,

1 0 NOV. 1995
Vlaams ministe

van Cultuur, Gezin en Welzijn,

