MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,

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 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992,
22 ü:bruari 1995, 22 ut:ct:mbt:r 1995, 8 ut:ct:mbt:r 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003;
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
de besluiten van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003, 24 oktober
2003 en 18 februari 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 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 01 april 2004,

BESLUIT:

Artikell. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18
december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003:
Wegens de industrieelarcheologische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
De elektrische torenkraan van de vm. scheepswerf Boel, inclusief alle toebehoren, gelegen te
Temse (Temse);
bekend ten kadaster:
Temse, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 1190R2(DEEL).

·

,

Art. 2.
Het algemeen belang dat de beschenning verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

o De industrieelarcheologische waarde van het monument wordt als volgt omschreven:
als typevoorbeeld van een elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 en die zowel uit
een vakwerkconstructie als uit een gelaste staalconstructie (het portaal en de koning)
bestaat.
Tevens is het een voorbeeld van een type torenkraan dat op grote scheepswerven courant
gebruikt werd.
o De sociaal-culturele waarde, in casu de maatschappelijke betekenis van het monument
wordt als volgt omschreven:
als laatste resterende materiële getuige van een bekende en in 1996 stilgevallen
scheepswerf die reeds in 1829 werd opgericht, die uitgroeide tot een industrieel, sociaal en
economisch belangrijk bedrijf en als dusdanig in het collectief geheugen van een
gemeenschap is opgeslagen.

Art. 3. Met het oog op de beschenning 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,

22

jun i

2004

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

Paul VANGREMBERGEN
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