VLAAMSE REGERlNG

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
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 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari
1998 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 03 september
1998,
BES L U I T :

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:
Wegens zijn industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
Tegelfabriek Rottiers met inbegrip van alle machines, werktuigen, afgewerkte producten en alle toebehoren, gelegen te Willebroek (Tisselt), Baeckelmansstraat 64 en 66 : bekend ten kadaster:
Willebroek, 5e afdeling, sectie A, perceelnummer 525C2DEEL.
- als dorpsgezicht:
de onmiddellijke omgeving van de tegel fabriek Rottiers, gelegen te Willebroek (Tisselt), Baeckelmansstraat :
bekend ten kadaster:
Willebroek, 5e afdeling, sectie A, perceelnummers 525C2, 525M,
525N2.
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Art. 2.
De industrieel-archeologische

waarde

van

het

monument

wordt

als volgt omschreven :
als typologisch goed bewaard en uniek geworden voorbeeld van
een bedrij f behorend tot de klei verwerkende nijverheid, in
casu een gespecialiseerde tegelfabriek van ca 1920 en heden
nog voorzien van de volledige uitrusting : met o.a . een dieselmotor daterend van voor W.O. I , hydraulische persen (met
waterdruk), een atelier voor het herstel l en van mach i nes en
werktuigen, kol l ergang, mengmolens , mallen, sjablonen en ander
los materiaal, waaronder een aantal producten.
De industrieel-archeologische
wordt als volgt omschreven :

waarde

van

het

dorpsgezicht

als site waar zich reeds in de 17de eeuw een bedrijf (oliemo len) bevond en die wordt gekenmerkt door beeldbepalende materiële getuigen van het industrieel verleden zoals de directeurswoning met voortuin en hekwerk en de melkerij van 1898.
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).

Brussel,

23 NOV. 1998
Vlaamse ministe

van Cultuur, Gezin en Welzijn,

2

