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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van het
watertorentje van het voormalige tramstation te Assenede

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND
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 en 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, 21 november 2003,
30 april2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli
2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010
en 19 november 2010;
Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 2010 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te
beschermen watertorentje van het voormalig tramstation te
Assenede;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en
ingediende bezwaren door het agentschap Ruimte en Erfgoed,
afdeling Oost-Vlaanderen op datum van 24 januari 2011, zoals
voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen;
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Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 3 februari 2011,
•-

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten en 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, 21 november 2003, 30 april
2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009:

Wegens de historische en industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
watertorentje met kolenhok van het voormalig tramstation, gelegen te
Assenede (Bassevelde), Dorp 86;
bekend ten kadaster:
Assenede, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer 1119D.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenl'rang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:

De historische,
en meer bepaald architectuurhistorische waarde, en
industrieelarcheologische waarde van het watertorentje met kolenhok van het
voormalige tramstation;
Van de vroegere buurtspoorweggebouwen van de stelplaats in Bassevelde, de
vroegere eindhalte van de spoortram Gent-Bassevelde, aangelegd in 1910, is het
opmerkelijk watertorentje met aangebouwd kolenhok van belang, vanwege zijn
markante vormgeving en als zeldzame getuige in de provincie van de noodzakelijke
infrastructuur horend bij de verdwenen techniek van het met stoom aangedreven
verkeer.
De gebouwen van de buurtspoorwegen werden door de Nationale Maatschappij van
Buurtspoorwegen op grote schaal ontworpen en aanbesteed volgens bepaalde
typeplans en bestekken, in casu volgens het lastenboek nr. 22 van 1909. Het
complex van eenvoudige bakstenen gebouwen aan de tramsporen omvat een
dienstwoning met bureau, een werk- en stelplaats voor de tramrijtuigen en een
watertorentje met kolenmagazijn ten behoeve van de stoomtram. In tegenstelling tot
de tramremise en het woonhuis bleef het gebouwtje van de watertoren met het
aanleunend kolenmagazijn slechts zeer uitzonderlijk en in authentieke staat
bewaard.
Het watertorenlje met aangebouwd kolenhok is representatief voor de nutsgebouwen
horend bij de stoomtrams. Het utiliteitsgebo,uwtje heeft een bijzondere
architectonische vormgeving in een eclectische doch--sobere baksteenstijl, verwijzend
naar de traditionele baksteenarchitectuur met verwerking van natuursteen en
decoratieve details. De vensters zijn voorzien van ijzeren roedeverdelingen, zoals
gebruikelijk bij industriële gebouwen uit die tijd. Een bijzonderheid is een in de gevel
ingewerkte stenen peilschaal, die herinnert aan de oorspronkelijke functie van het
gebouwtje. De watertoren is niet meer als zodanig in gebruik, maar bewaart op de
verdieping nog een metalen watertank. Het voormalig kolenmagazijn werd bij de
herbestemming licht aangepast.
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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
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2010 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 201 0).

Brussel,

1 8 JULI 2011•

Vlaams minister van Bestuurszaken , Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS
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