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 hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § I, 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 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 11 juni 2004 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 03 maart 2005,

BESLUIT:

Artikel!. 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 waarde:
- als monument:
De stookinstallatie van de jeneverstokerij Stellingwerff-Theunissen (Nationaal
Jenevermuseum waarvan de gebouwen werden beschermd bij K.B. van 21.08.1975), met
volgende toestellen:
stoommachine (82.0172.00), graanmolen (87.1435.00), transmISSleas met 5 lagersteunen
(82.0175.00), beslagkuip (82.0173.00), gistkuip I (82.0174.01), gistkuip 2 (82.0174.02),
gistkuip
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(82.0174.03),
stoompomp
(91.0813.00),
Continu
werkend

distilleerapparaat (82.0171.00), distillatiekolom (82.0171.01), verdichter (82.0171.02), koeler
(82.0171.03), voorverwarmer (82.0171.04), spoelingpompvat (87.1483.00), spoelingbak
(87.1484.00), meetvat (82.0176.00), handpomp 1 (82.0177.00), handpomp 2 (82.0178.00),
Discontinu werkend distilleerapparaat (82.0179.00), alambiek (82.0179.01), koeler
(82.0179.02), voor- en naloopvat (82.0180.00), fijnbrandvat (82.0181.00), koelwaterreservoir
(82.0182.00), gelegen te
Hasselt (Hasselt), Witte Nonnenstraat 19;
bekend ten kadaster:
Hasselt, Ie afdeling, sectie H, perceelnummer(s) 14F(DEEL).

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 uitzonderlijk volledig voorbeeld van een stookinstallatie uit het laatste
kwart van de 19de eeuw ingericht in een stokerijvleugel uit het eerste kwart van de 19de eeuw.
De volledige distilleereenheid toont hoe er tijdens de eerste industriële revolutie granen-eaude-vie werd geproduceerd. De distillatiekolom, gebaseerd op het principe van CellierBlumenthal (1808), illustreert hoe men van een discontinu stookproces met een alambiek
overging naar een continu proces en de principes van warmte-uitwisseling en -recuperatie
door tegenstroom invoerde.
De stokerij werkt volledig op stoom. Deze wordt aangewend als thermische energiebron bij
het opwarmen van de beslagkuip, de distillatiekolom en de alambiek. De stoommachine en de
wortpomp zetten de thermische energie om in bewegingsenergie. Via de stoommachine, de
drijfWielen en -riemen en de transmissieas worden de graanmolen en het roersysteem van de
beslagkuip aangedreven. Op deze wijze kan worden ervaren hoe revolutionair de introductie
van de stoommachine als centrale krachtbron was en hoe enkel met stoom een heel bedrijf, in
casu een jeneverstokerij, kon functioneren.

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).
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