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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 28 april 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 04 maart 1999,

BESLUIT:
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995;
- als monument :
Het sluizencomplex genaamd "De Ganzenpoot" met inbegrip van de volledige technische
uitrusting van de oeververstevigingen, van de bruggen, van de houten geleidingswerken
(dukdalven e.d.), van de dienstgebouwen en van de volledige aanleg van de restzones
zoals afgebakend op plan in bijlage

gelegen te NIEUWPOORT, Sasplein z.n.
bekend ten kadaster NIEUWPOORT, Ie afdeling, sectie A, perceelnummers : 80/2a,
109x2, 102r.
Met inbegrip van de niet kadastraal vastgelegde gedeelten van het sluizencomplex en de
oeverbekledingen zoals aangeduid op plan;
./..

2.
omwille van het algemeen belang gevonnd door de industrieel-archeologische waarde als
uniek voorbeeld van een groot sluizencomplex uit 1876-78 bestaande uit ,verschillende
schut- en uitwateringssluizen die beantwoorden aan uitzonderlijke plaatselijke noden
inzake scheepvaart- en waterhuishouding van het hinterland; als sluizencomplex waarvan
de onderdelen specifieke technische- en afwerkingskenmerken bezitten ; als sluizencomplex waarvan de niet-technische tussenruimten van een specifieke groenaanleg en van
dienstgebouwen in traditionalistische zgn. "wederopbouwstijl " werden voorzien

- als monument :
a. Het Koning Albert-Monument gelegen: Westendelaan, bekend ten kadaster: NIEUWPOORT, lste afdeling, sectie G, perceelnummer 204n (deel); zoals aangeduid op plan in
bijlage.
b. De gedenkplaat van de Belgische militaire weerstandsorganisatie (1944) nabij de Veurnesluis, zonder kadastrale identificatie; zoals aangeduid op plan in bijlage.
c. De Gedenkplaat "Schuilplaats der sluiswaèhters" nabij het Veurnesas; bekend ten
kadaster: NIEUWPOORT, lste afdeling, sectie A, perceelnummer 80a26 (deel); zoals
!l{ffigeduid op plan in bijlage.
d. Het IJzergedenkteken van P. Bracke, nabij de Iepersluis; bekend ten kadaster: NIEUWPOORT lste afdeling, sectie A, perceelnummer 109/2k (deel); zoals aangeduid op plan in
bijlage.
e. De gedenkplaat van de Provincie West-Vlaanderen, ter hoogte van NIEUWPOORT, lste
afdeling, sectie A, perceelnummer 80/2b (deel); zoals aangeduid op plan in bijlage.
f. Het gedenkteken van de 81 ste territoriale infanteriedivisie nabij de Gravensluis; zonder
kadastrale identificatie; zoals aangeduid op plan in bijlage
g. Het Brits gedenkteken, gelegen Westendelaan; zonder kadastrale identificatie; zoals
aangeduid op plan in bijlage.
Omwille van het algemeen belang gevonnd door de esthetische, historische en socioculturele waarde als herdenkingsobjecten van en materiële verwijzingen met symboolwaarde naar feiten, en slachtoffers van vooral de Eerste Wereldoorlog; als illustratie van de
uiteenlopende wijzen waarop men deze gedenktekens tijdens het interbellum en na de
Tweede Wereldoorlog concipieerde; als illustratie van de wijze waarop men de oorlogsfeiten, het verloop van de oorlog en de oorlogsslachtoffers van beide oorlógen wenste te
herdenken.
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3.

- als stadsgezicht :
De omgeving van het sluizencomplex genaamd "De GanZenpoot" en van de nabijgelegen
oorlogsgedenktekens zoals afgebakend op bijgaand plan
gelegen te Nieuwpoort, bekend ten kadaster : .
Nieuwpoort, 1e afdeling, sectie A, perceelnummers 102/2, 102R, 102S, 109/2H, 109/2K,
109S2, 109T2, 109X2, 109Y2(DEEL), 115B, 117D4, 117E4, 117F5, 117G5, 117S4,
117X4, 117Z3, 121X5, 122B3, 122D3, 122E3, 122F3, 12203, 122H3, 122Y2, 80/2A,
80/2B, 80/4, 80A25, 80A26(DEEL), 80CI8(DEEL), 80C25, 80D18, 80D22, 80018,
80W23, 80Y17, 80Z17 en percelen zonder nummer;
Nieuwpoort, Ie afdeling, sectie G, perceelnummers 204N, 205E(DEEL) en percelen zonder
nummer.
Omwille van het algemeen belang gevormd door de esthetische waarde vaiJ. de stedebouwkundige aanleg rond het sluizenkomplex, in bijzonderheden :
- het begrenzend karakter en de schaal van de randbebouwing, de randbeplanting en de
brug op de Kustweg die de site vormelijk afsluiten
.
- de specifieke groenaanleg van de niet-technische ruimten tussen de sluizen en rond de
oorlogsgedenktekens.
Qmwille van het algemeen belang gevormd door de esthetische en industrieel-archeologische waarde van de gebouwen op de percelen 117s4; 117x4, -1l7e4dieals zeldzaam
geworden en goed bewaarde beeldbepalende elementen met voorbeeldwaarde op het vlak
van de architecturale kenmerken van bedrijfsgebouwen resp. woninglkantoorgebouw uit de
vroegere jaren '20 - opgetrokken in de toenmalige fraaie plaatselijke wederopbouwstijl door hun beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van het monument 'Ganzenpoot' tot
zijn nicht doen komen.

Artikel 2. 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 :

1. Is verboden :

-

Om het even welk werk dat de aard van de grond of het uitzicht van het terrein zou
kunnen wijzigen. De ondergrondse infrastructuur dient omwille van hun belang voor de
bevoorrading ten alle tijde voor onderhoud en herstel toegankelijk te zijn.

- Het aanplanten van aan het milieu vreemde struik- en boomsoorten.
./..
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4.

2. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de minister of zijn
gemachtigde, is verboden :
-

Het vellen, ontwortelen of beschadigen van hoogstammige bomen. Onderhoudswerken
zoals snoeien of knotten zijn toegelaten, mits het oordeelkundig gebeurt. Aanplantingen
moeten voor advies aan het Bestuur voor Monumenten en Landschappen worden overgemaakt.

-

Het wijzigen van het uitzicht enlof van de technische kenmerken van de sluizen, verlaten en bruggen alsook van hun uitrusting.

Brussel,
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Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport
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