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Mînisterieel besluit houdende definitieve bescherming van de stoomketel
Steinmüller - Petroleum Zuid te Antwerpen als monument

DE VICEMINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN 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
1 988 , inzonderheid artike l 6 , § 1 , I r 7;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 t ot beschermi ng van
monumenten,
stadsen
dorpsgezichten ,
gewij zigd
bij
de
decreten van 18 december 1992 , 22 februari 1995, 22 december
1995 , 8 december 1998 , 18 mei 1999 , 7 december 2001 , 21
november 2003 , 30 april 2004 en 10 maart 2006 ;

Gelet op het besluit
tot bepaling van de
Regering , gewijzigd
15 oktober 2004 , 23
en 10 o k tober 2007 ;

van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
bij besluit van de Vlaamse Regering van
december 2005 , 19 mei 2006 , 28 juni 2007

Gelet op het mi nisterieel besluit van 20 oktober 2006
houdende ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare
monumenten , stads - en dorpsgezichten ;
Gelet op het advies
van de Koninklijke
Monumenten en Landschappen van 07 juni 2007 ,

Commissie

voor

BESLU I T

Artikel 1. Wordt beschermd , overeenkomst i g de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten , stads - en dorpsgezichte n ,
gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992 , 22 februari 1995 , 22
december 1995 , 8 december 1998 , 18 mei 1999 , 7 december 2001 , 21 november
2003 , 30 april 2004 en 10 maart 2006 :
1° Wegens de indust r ieelarcheologische waarde :
- als monument :
De stoomketel van het type van de horizontaal - hellende waterpijpkete l s , van
het merk Steinmüller , gedateerd 1921 of daarvoor met inbegrip v an het
gebouw waarin de stoomketel met toebehoren is ondergebracht en met inbegrip
v an de schoorsteen , gelegen te
Antwerpen (Antwerpen) , O' Herbouvillekaai 100 ;
bekend ten kadaster :
Antwerpen , ge afdeling , sectie I , perceelnummer 288lN(OEEL) .

Art. 2.
Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door
uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
De industrieelarcheologische waarde
Herbouvillekaai 100, Antwerpen;

van

de

stoomketel

Steinmüller,

het

d'

De
stoomketel
(stoorngenerator)
'Steinrnüller'
gelegen
te
Antwerpen,
d'Herbouvillekaai 100 is een uniek geïnventariseerd voorbeeld m.a.w.
vrijwel uniek resterend exemplaar van het type van de horizontaal-hellende
waterpijpketels met hun specifieke typologie, waarvan het concept verwijst
naar een technologische fase
in de evolutie van de stoomketelbouw
(berustend op een verfijnde toepassing van de wetten van de thermodynamica)
daterend uit de periode rond 1900. Daarenboven is dit exemplaar gesitueerd
in een van op historisch en industrieelarcheologisch waardevolle omgeving,
namelijk in één van de oudste petroleumhavens van de wereld.
De ketel bevindt zich nog steeds in het oorspronkelijke ketelhuis dat met
zijn industriële maar niet afgevlakte traditionele baksteenarchitectuur en
met Zl.Jn ijzeren kapspant en bakstenen vloer een voorbeeld is van een
ketelhuis van ca.1900-1920.
De schoorsteen is oorspronkelijk en hoort als onderdeel bij de stoomketel.

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, gewij zigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994 en 22 augustus 2006).

Brussel,

05 NOV. 2007

Viceminister-president van de Vlaamse regering en
Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
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Dirk VAN MECHELEN
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