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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 tot
bescherming
van
monumenten,
stadsen
dorpsgezichten,
gewij zigd bij
decreet
van
22
februari 1995;
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 9 juni 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming
vatbare
monumenten,
stadsen
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse
Gewest van 9 november 1995,

BESLUIT:
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreet van 22
februari 1995:
Wegens zlJn industrieel-archeologische waarde:
- als monument:

Het station van de N. M.B . S. , voorheen van de zgn .
' Staatsspoorwegen ' , met inbegrip van luifel , het
dienstgebouwtje alsook van het wacht - of schuilhokje op het
tegenover het station gelegen Everaertstraat te Oostkamp ,
bekend ten kadaster:
OOSTKAMP, 1e afdeling, Sectie C, perceelnummer 121/2 d (deel) .

Art. 2.
De industrieel-archeologische waarde wordt als volgt
omschreven :
als voorbeeld van een klein station van een uitzonderlijk type
met goed bewaarde kenmerken , door de ' Staatsspoorwegen ' in een
bijzonder verzorgde stijl opgetrokken in de periode 1860- ' 70
en tevens voorzien van een wachthokje , dit laatste
ongetwijfeld eveneens daterend uit dezelfde periode en te
beschouwen als een goed voorbeeld van een schuilhokje van de
' Staatsspoorwegen ' met bijzonder verzorgde architecturale
kenmerken eigen aan de voornoemde periode , waaronder het
gebruik van gietijzeren en gesmede onderdelen .
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 :
Mits voorafgaandelijke en schriftelijke machtiging van
de Vlaamse minister of zijn gemachtigde is het
toegelaten het monument te verplaatsen .

Brussel ,

3 - JAN. 1997
Vlaamse mi ister
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