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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT

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 13 juli 1999 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 november 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 02 september 1999,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart

1976, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995;

Wegens zijn historische en industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
waterzuiveringsstation met inbegrip van alle toebehoren, werktuigen en instrumenten"
gelegen te
Ieper (Ieper), Zil!ebekevoetweg 2;
bekend ten kadaster:
Ieper, Ie afdeling, sectie C, perceelnummer 157P(DEEL),
j"
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2.
De historische en industrieel-archeologische waarden van het monument worden als
volgt omschreven :
als gaaf bewaard voorbeeld van een waterzuiveringsstation ca 1925/26, naar een in 1902
ontstaan concept ontworpen en gebouwd in het kader van de vroeg 20ste eeuwse ontwikkelingen op het vlak van nutsvoorzieningen in het algemeen en van de wederopbouw van
het tijdens W.O. I verwoeste Ieper in het bijzonder; als belangrijke fase in de ontwikkeling
en geschiedenis van de collectieve watervoorziening van Ieper die reeds in de Middeleeuwen (13de eeuw) werd ingericht o.a. door de aanleg van de vijver van Zillebeke die
ten andere heden nog steeds als watervoorraad fungeert; als voorbeeld van betonbouw uit
de vroege twintiger jaren; als voorbeeld van een nutsvoorziening die in de vroege twintiger jaren meteen op elektriciteit werkte, op het toenmalige net werd aangesloten en voor
dat doel van een karakteristieke, torenvormige hoogspanningskabine werd voorzien en dit
in dezelfde Ieperse wederopbouwstijl als het aanpalende pompgebouw met laboratorium.

Artikel 2. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

Debeschikkingenvan het besluit van de Vlaamse regeringvan 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,
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Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport,

Johan

