MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE

~SE

MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

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

monumenten,

stads-

en

1976 tot bescherming van

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 23 maart 2004 houdende
ontwerp van lij st van voor bescherming vatbare monumenten,
stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
Monumenten en Landschappen van 13 januari 2005,

voor

BESLUIT

Artikel 1. 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 wetenschappelijke, historische en industrieelarcheologische
waarde:
als monument:
De loop van de Lieve met Lievekaai en kademuren, tussen de Leie en het

Rabot gelegen te
Gent, Bachtenwalle tot Appelbrugparkje, zoals afgebakend op plan
Bekend ten kadaster:
GENT, .1Sde afdeling, sectie F, perceelnununer zonder, openbaar domein 'de
Lieve (rivier)' en 'verbindingsbrug tussen Kolveniersgang en Bachtenwalle',
'Lievekaai', 'Academiebrug', 'Lievebrug', 'Onthoofdingsbrug',

GENT
15 d •
afd.
sectie
F,
perceelnummers :
3075 (deel) ,
3076 (deel) ,
J078a (deel), 3079 (deel), 3080 (deel), 3081a (deel), 3082 (deel), J084 (deel),
3085n(deel), 3086(deel), 3087(deel), 3088(deel), 3089(deel), 3090d(deel) ,
3546a(deel),
3550k(deel),
3550c(deel) ,
3552h(deel) ,
3553n(deel) ,
3554
e(deel), 3556 h(deel), 3561e(deel), 3574t(deel) , 3574v(deel), 3574r(deel),
3576f(deel) ,
3066/2b(deel) ,
3066f(deel) ,
3066e
(deel),
3066d(deel),

3067 (deel),
3069
b(deel),
3070 (deel),
3071/2 (deel),
3073a (deel),
3074(deel), l377b(deel)
GENT 1 'co afd. sectie A, perceelsnummers : 16x (deel), 399g (deel), 325t (deel) ,
325v(deel), 325k(deel), 323d(deel), 321/2 (deel) , 32l(deel)

Wegens

de

wetenschappelij keI

historische

en

industrieelarcheologische

waarde:
als monument:

De loop van de Lieve met oevers, gelegen te
Gent, tussen Buitensingel en Industrieweg, zoals afgebakend op plan
Bekend ten kadaster:
GENT, 7 de afdeling, sectie G, perceelnumrner zonder, openbaar domein
Lieve

(beek)'

GENT f

13 de afdeling,

Lieve

(beek)'

GENT,

13 de afdeling,

Lieve

(beek)'

GENT,

30 de afdeling,

Lieve

(beek)'

GENT,

30 de afdeling,

Lieve

(beek)'

'de

sectie

T,

perceelnurnmer

zonder,

openbaar domein

'de

sectie

SI

perceelnurnrner

zonder I

openbaar

domein

'de

sectie

C,

perceelnurnrner

zonder,

openbaar domein

'de

sectie A,

perceelnumrner

zonder,

openbaar domein

'de

Wegens de wetenschappelijke,
historische
en
industrieelarcheologische
waarde:
als monument:
De loop van de Lieve met rechter trekweg, gelegen te
Evergem, Lovendegem, Waarschoot, Zomergem, zoals afgebakend op plan
Bekend ten kadaster:

EVERGEM, 2 de afde~ing, sectie F, perceelnummer zonder, openbaar domein 'De

Lieve'

en trekweg

(of Lievetragel)

EVERGEM, 2 de afdeling, sectie E, perceelnummer zonder, openbaar domein 'De
Lieve' en trekweg (of Lievetragel)
LOVENDEGEM, lste afdeling, sectie A, perceelnummer zonder, openbaar domein
'De Lieve' en trekweg (of Lievetragel)
WAARSCHOOT, lste afdeling, sectie C, perceelnummer zonder,: openbaar domein
'Lievekanaal' en trekweg (of Lievetragel)
WAARSCHOOT, lste afdeling, sectie 0, perceelnummer zonder,: openbaar domein
'Lievekanaal' en trekweg (of Lievetragel)
ZOMERGEM, lste afdeling, sectie A, perceelnummer zonder, openbaar domein 'De
Lieve' en trekweg (of Lievetragel)
ZOMERGEM, l ste afdeling, sectie B, perceelnurnmer zonder, openbaar domein 'De
Lieve' en trekweg (of Lievetragel)
ZOMERGEM, 2 de afdeling, sectie A, perceelnummer zonder, openbaar domein 'De
Lieve' en trekweg (of Lievetragel)
Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlij k voorkomen
en
de
onderlinge
samenhang
van
de
volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:

De wetenschappelijke waarde van de relicten van het Lievekanaal, met haar
rechter tragel, zoals aangeduid op plan:
In de Gentse binnenstad herbergt de Lieve een waardevolle flora i in het
bijzonder is de varenvegetatie er van groot belang.
De historische waardQ van de reclieten van het Licvckûnûul, met haar
rechter tragel, zoals ûûngcduid op plan:
De
relicten
van
de
Lieve
herinneren
aan
het
historisch
binnenscheepvaartkanaal van 45

km lengte dat

tussen 1251

en 1269 van Gent naar

Damme, oorspronkelij kAardenbrug , gegraven werd. De bloeiperiode situeert
zich in de 13 de en 14 de eeuw. Ondanks de verzanding van het Zwin (begin 14 de
en begin lS de eeuw), het graven van de Sasse Vaart midden 16de eeuwen het

2

graven
van
het
kanaal
Gent-Brugge
in
1613-1614,
bleef
het
zijn
oorspronkelijke functie tot aan het begin van de lsde eeuw behouden.
Het
Lievekanaal
was
een
rechtstreeks
gevolg
van
de
Gentse
stads-

ontwikkelingen

als

centrum

voor

wolhandel

en

lakennijverheid

en

als

belangrijke industrie- en handelsstad, tussen de IOde en 12 de eeuw.
De industrieelarcheologische waarde van de relicten van het Lievekanaal,
met haar rechter tragel, zoals aangeduid op plan:
De trajectkeuze van het kanaal en uitwerking bij het graven ervan getuigen
van een groot middeleeuws vakmanschap.
De nodige geomorfologische en bodemkundige kennis was reeds voorhanden voor

moeilijk

te

doorgraven

gronden

(zoals

te

Oostwinkel)

en

hoger

gelegen

terreinen (zoals de "Hoge"); op gebied van waterbouwkunde van het gegraven
kanaal een huzarenstukje. In Damme werd het hydraulisch drukverschil tussen
het zeewater van het Zwin en het kanaalwater opgevangen door een spui. Het
probleem met de hogere ligging van het kanaal, vooral in de buurt van
Eeklo, werd opgevangen door de bouw van verschillende rabotten en spuien.
De rabotten werden bediend door windassen, overtooms, rollen en mankracht.
Het enige rabot dat nog bestaat, bevindt zich in Gent aan Bachtenwalle.

Art.3 Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november
1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en
onderhoud van de monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

19 MEI 2005

Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

--)
Dirk VAN MECHELEN
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