MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,
Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
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 10 juni 2003 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende ontwerp
van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 02 oktober 2003,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
1. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, industrieel-archeologische
en socio-culturele waarde:
- als monument:
Het zg. "Oosterstaketsel", gelegen te
Blankenberge (Blankenberge);
bekend ten kadaster:
Blankenberge, 1e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 741/11, deel zonder nummer.

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
als vormend een getuige van de havenontwikkeling vanaf de jaren 1860 in het westen van
Blankenberge; de staketsels vormen als dusdanig een belangrijk structureel element van
de oorspronkelijke vissershaven

het Z.g. "Oosterstaketsel" vormt een interessant voorbeeld van de traditionele houten
staketselbouw; oorspronkelijk werd het gebouwd in de jaren 1860, in 1907-1908 wordt
het verlengd; tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de staketsels op last van de Duitse
bezetter afgebroken, doch het "Oosterstaketsel" wordt in 1954 als traditioneel houten
staketsel heropgebouwd.
De industrieel-archeologische waarde wordt als volgt omschreven:
het "Oosterstaketsel" met ij zeren lichtpunt (vuurtoren) op het hoofd vormt een interessant
voorbeeld van een-staketsel teruggaand tot een-kleine-zeehaven, in-casu-een-vissershaven, - - - die in de jaren 1860 in de context van de Belgische kust werd uitgebouwd
het "Oosterstaketsel" - heropgebouwd in 1954 - gaat in aanleg en in gebruikte materialen
en technieken terug op het staketsel van de jaren 1860 dat in 1907-1908 verlengd werd.
De socio-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
het "Oosterstaketsel" vormt (samen met het "Westerstaketsel" en de vuurtoren) de
westelijke afsluiting van de Blankenbergse Zeedijk
het "Oosterstaketsel" vormt net als de pier een mondain gegeven te Blankenberge, reeds
in 1872 werden de kwaliteiten als wandelstaketsel geapprecieerd; uit oude
prentbriefkaarten blijkt dat de staketsels gebruikt worden om te wandelen en te zonnen, op
vandaag is er nog steeds een drankgelegenheid
evenals de pier vormt het "Oosterstaketsel" een lineaire structuur die loodrecht op de
Zeedijk staat en een verlenging vormt in Zee van de wandelruimte van de toerist.

2. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en industrieelarcheologische waarde:
- als monument:
de voormalige Sasmeesterswoningen, gelegen te
Blankenberge (Blankenberge), Oude Wenduinse Steenweg 2-3-4;
bekend ten kadaster:
Blankenberge, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 747/2C(DEEL), 747/2E,
747I2G(DEEL).
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
het betreft een zeldzaam typevoorbeeld van een geheel van sasmeesterswoningen
gebouwd in de jaren 1860-1870 (vóór 1873) in neoclassicistische stijl, een stijl die eigen
is aan de periode en de aard van de opdrachtgever, met name de overheid
de sasmeesterswoningen werden gebouwd in de specifieke context van een kleine
zeehaven, in casu een vissershaven, die in de jaren 1860 in de context van de Belgische
kust werd uitgebouwd
als zijnde een erg markerend gebouw in de context van de schuilhaven, dit
neoclassicistisch gebouw - bij de overgang van de havengeul naar de spuikom veruitwendigde als het ware de belangrijke functie die de sasmeesters hadden bij het
spuien van de havengeul.
De industrieel-archeologische waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde een markerend gebouw dat een essentieel onderdeel vormt van de
haveninfrastructuur, een materiële getuige van de wijze waarop in de jaren 1860-1870 een
kleine zeehaven, in casu een vissershaven in de context van de Belgische kust werd
uitgebouwd.
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3. Omwille van het algemeen belang gevonnd door de historische, industrieel-archeologische
en socio-culturele waarde:
- als monument:
De Vuurtoren, gelegen te
Blankenberge (Blankenberge), Zeedijk 1;
bekend ten kadaster:
Blankenberge, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 741B28.
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt
omschreven:
als zijnde een vuurtoren die zowel wordt gekenmerkt door specifiek materiaalgebruik
(gele baksteen, beton, staal) in een specifieke combinatie als door de vonngeving (lage
onderbouw met geaccentueerd middendeel met ronde voorgevel waarop de vooraan
afgeronde vuurtoren staat)
als zijnde een vuurtoren gebouwd in de jaren 1950, stilistisch nog duidelijk verwijzend
naar het modernisme en meer bepaald de zogenaamde bootstijl cf. zijn vonngeving en het
materiaalgebruik.
De industrieel-archeologische waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde een markerend gebouw dat een essentieel onderdeel vonnt van de
haveninfrastructuur, een materiële getuige van de wijze waarop vanaf de jaren 1860-1870
een kleine zeehaven, in casu een vissershaven in de context van de Belgische kust werd
uitgebouwd
als vonnend een uniek voorbeeld van een vuurtoren ca. 1950 (inhuldiging in 1954)
opgetrokken in modernistische stijl, opvolger van een belangrijk aantal opeenvolgende
'vierboetes' (vuurbakens enlof vuurtorens) waarvan reeds in de 14de eeuw schriftelijke
meldingen bestaan.
De socio-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde een beeldbepalend referentiepunt op het· westelijk uiteinde van de
Blankenbergse Zeedijk, uiteraard vonnt het ook een referentiepunt vanuit de jachthaven
en vanaf de staketsels.

4. Omwille van het algemeen belang gevonnd door de historische, industrieel-archeologische
en socio-culturele waarde:
- als monument:
De Watertoren, gelegen te
Blankenberge (Blankenberge), Waterkasteelstraat ;
bekend ten kadaster:
Blankenberge, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 782K3(DEEL).
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt
omschreven:
de in 1893-1898 gebouwde watertoren vonnt een belangrijke getuigenis van de vroege
watervoorzieningsgeschiedenis van het kustgebied en meer bepaald van Blankenberge
als zijnde een watertoren waarvan de basis opgetrokken is in een erg verzorgde
neorenaissancistische stijl cf. O.m. het siennetselwerk en de uitgewerkte arduinen
portaalomlijsting.

3

De industrieel-archeologische waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde een watertoren gebouwd in 1893-1898 die een vroeg voorbeeld vormt van het
type D, (watertorens voorzien van een zogenaamde Intzekuip boven een cilindrische of
licht kegelvormige' sokkel')
als zijnde een watertoren die een essentieel onderdeel vormt van een integraal
watervoorzieningssysteem dat in de jaren 1890 in het kader van het opkomende
kusttoerisme te Blankenberge, werd aangelegd
specifiek aan deze watertoren zijn het materiaalgebruik met opvallende decoratieve
arduinen elementen in neorenaissancestijl en de betonnen Intzekuip van 1947, deze laatste
tevens als materiële getuige van de technologische evolutie ter zake alsook van het verder
evoluerend kusttoerisme en de hieraan gekoppelde noodzaak aan uitgebreide
infrastructuren
als zijnde een watertoren met bewaard interieur: vloer bestaande uit klinkers op kant
geplaatst volgens een opvallend patroon, bewaarde geklonken wenteltrap en verticale aanen afvoerbuizen.
De socio-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
de watertoren vormt een beeldbepalend herkenningspunt in het westelijke gedeelte van
Blankenberge en vormt als het ware de tegenpool van de vuurtoren.

Art. 2.
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regenng 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,

04 ,12- 2003

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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