MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE
ORDENING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervonning 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 beschenning 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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2004 houdende ontwerp van
lijst van voor beschenning vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet 0 p h et a dvies van deK oninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 2 december 2004,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschennd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot beschenning 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:
10 Wegens de industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
De mechanische maalderij met inbegrip van de cultuurgoed eren die er integrerend deel van
uitmaken, in casu de volledige maalinstallatie met hulpwerktuigen, dieselmotor ABC Gent en
toebehoren., gelegen te
Heist-op-den-Berg (Itegem), Krombeekweg +36;
bekend ten kadaster:
Heist-op-den-Berg, 4e afdeling, sectie D, perceelnurnmer(s) 94S.

Art. 2.
Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het uitzonderlijke karakter
van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
De industrieelarcheologische waarde van het monument wordt als volgt omschreven:
als een uitstekend en volledig bewaard v<;lOrbeeld van een landelijk gelegen kleine
mechanische maalderij uit 1931 gevestigd in een gebouw dat de kenmerken draagt van een'
eenvoudige baksteenarchitectuur (o.a. betreffende het baksteentype, de vorm en de
verhoudingen van de muuropeningen) uit het interbellum en is uitgerust met een
maalinstallatie uit dezelfde periode aangedreven door een monocylinder scheepsdieselmotor
'Anglo Belgian Cy Gent' (ABC) eveneens uit 1931. De motor is een goed bewaard exemplaar
van het merk ABC dat in een dergelijke context wel meer voorkwam maar waarvan er nog
weinig voorbeelden uit 1931 in gaafbewaarde maalderijen overblijven. De Belgische firma
ABC te Gent was met zijn productie van dieselmotoren vanaf 1912 één van de eerste
producenten ter wereld die het patent van Rudolf Diesel in een bruikbare en op internationale
schaal commercialiseerbare versie bouwden. In het licht hiervan is het behoud, als materiële
getuige, van het Itegemse exemplaar uit 1931 gebouwd naar een in 1913 ontworpen type,
belangrijk. De maalderij te Itegem, inclusief de motor ABC, geeft een zeer goed beeld van de
stand van zaken betreffende de technische en bedrijfseconomische aspecten in de
voedingssector en meer bepaald waar het de kleine ondernemingen aangaat.

Art. 3. 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,

09 MRT 2005
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
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Dirk VAN MECHELEN

2

