VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN 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 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij 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 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 06 februari
1995 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 06 april 1995,
bekrachtigd in vergadering van 01 juni 1995;
BES L U I T
1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel

Wegens ZlJn industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
de ijzeren spoorwegbrug van het type "vierendeelbrug" gelegen
te Mechelen, ter hoogte van de Leuvensesteenweg zonder kadastrale identificatie;

Art. 2.
De industrieel-archeologische waarde wordt als volgt omschreven:
zeldzaam geworden voorbeeld van een - volgens de toen gebruikelijke klinknagelmethode gebouwde - ijzeren spoorwegbrug met
gebogen bovenrand, in 1935 geconstrueerd in een - zowel vanuit
historisch als organisatorisch oogpunt - belangrijk spoorweg centrum en dit vo l gens een door Vierendeel (1852 - 1940) ontwikkelde constructiemethode met wereldfaam en als dusdanig ook
een materiële getuige van de voormelde constructiemethode die
ook op andere constructies werd toegepast; als één van de
weinige nog overblijvende voorbeelden van een "Vierendeel " brug die nog tijdens het leven van de ir. Vierendeel werden
gebouwd en intakt werden bewaard.

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 1 994).
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