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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van de voormalige
wUnopslagplaats in Antwerpen
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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 april 2004, 10 maart 2006, 27
maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel12.3.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 september 2013 tot vaststelling van een ontwerp van lijst
van als monument te beschermen voormalige wijnopslagplaats te ANTWERPEN;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door Onroerend
Erfgoed en gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
van 3 juli 2014;

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van
uitmaken. zoals opgesomd in de lijst als bijlage bij dit besluit, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten:
Wegens de industrieel-archeologische en de historische waarde als monument:
Voormalige wijnopslagplaats met inbegrip van 2 pompen type Guinard, 1 pomp type Gasquet en een
wijnzuiveringsmachine, gelegen in
Antwerpen, Houtdok-Zuidkaai 32
bekend ten kadaster:
Antwerpen, ?de afdeling, sectie G, perceelnummer 171/09
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

Industrieel-archeologische waarde: ·
De wijnopslagplaats is gebouwd in functie van de wijnhandel in bulk. Dergelijke wijnhandel heeft in
Vlaanderen slechts gedurende een korte periode op grote schaal plaatsgevonden, met Antwerpen
als een van de voornaamste havens voor deze handel. De wijnopslagplaats aan het Houtdok was de
eerste in de Antwerpse haven, gericht op wijnopslag en -overslag in bulk. De wijnopslagplaats is in
1960 gebouwd door de Franse firma Pislor en de enige gekende opslagplaats van dit type in
Vlaanderen. De utilitaire bedrijfsarchitectuur van het exterieur contrasteert sterk met het interieur,
gekenmerkt door een tegelbekleding en een kleurrijke afwerking van het buizensysteem en
leuningen. De skeletbouw van staal en beton met drie niveaus opslagtanks is integraal bewaard,
met behoud van de tanks met glastegelbekleding en het vaste buizensysteem met regelkranen
(waarvan enkele nog verzegeld door de douane), verluchtingsklep. toevoersysteem voor zwavel en
afvoer per citerne. Interessant los materieel is bewaard, namelijk pompen voor de wijnoverslag
(twee pompen type Guinard. 1 pomp type Gasquetl en de wijnzuiveringsmachine.

Historische waarde:
De wijnopslagplaats is een getuige van een evolutie in de wijntransportmarkt in de tweede helft
van de 20ste eeuw. waarbij de wijnhandel in bulk kortstondig aan belang won. Kort na de bouw in
1960 kende de opslagplaats een enorm succes. De snelle evolutie van de 20ste-eeuwse
wijntransportmarkt zorgde ervoor dat de wijnoverslag in bulk na enkele decennia achterhaald was,
waarna de wijnopslagplaats in de jaren 1990 in onbruik geraakte. Het is eveneens een goed
bewaard voorbeeld van de privatisering van de superstructuren van de Antwerpse haven, in functie
van de modernisering van de haven in de naoorlogse periode.

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 besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009, 4
december 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18
september 2009, 11 januari 2010. 2 augustus 2011 en 27 juli 2012).

Brussel,

1 7 NAARJ 2015
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

