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Mînisterieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst
van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten

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, § 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 februa ri 1995, 22 december
1995 , 8 december 1998 , 18 mei 1999 , 7 december 2001, 21
november 2003 , 30 april 2004 en 10 maart 20 06 ;
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 Vl a amse Regering van
15 oktober 2004 , 23 december 2005, 19 mei 2006 en 28 juni
2007;

BESLUIT
Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads- en dorpsgezichten , gewijzigd bij de decre t en 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 :
Wegens de historische en sociaal - culturele waarde :
- als monument :
Wooncomplex "Vierwindenbinnenhof '' met eigen woning van Willy Van der Meren,
gelegen te
Tervuren (Tervuren) , Vierwindenbinnenhof 1-8 ; Waalse baan ;
bekend ten kadaste r:
Tervuren , 1e afdeling, sectie B, perceelnummers 34A2 , 34B2 , 34C2, 34D2 ,
34E, 34E2 , 34F2 , 34G2, 34H2, 34M , 34R, 34S , 34T , 34V, 34Y, 34Z .

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsie ke waarden gemot i veerd :
1° Historische , in casu architectuurhistorische waarde :
- Als vroeg en representatief voorbeeld uit het oeuvre van Willy Van Der
Meeren (1923 - 2002) waarin sociale bewogenheid en innovatief denken steeds
centraal hebben g es taan . Dit geda chtegoed vindt een hoogtepunt in ZlJn
"EGKS - huis" van 1954, een uniek e xperiment in de industrialisering van de
woningbouw gekenme rkt door constructieve helderheid en func t ionaliteit . Het
is totaal vernieuwend op het vlak van geprefabriceerde bouwelementen , door
de hoge graad van flexibiliteit die persoonlijke varia t ies mogelijk maken
en waarvan het stalen portiek he t meest illustratieve voorbee l d is . Maar
vooral de open planindeling die volledig breekt met de diep ingewortelde
traditionele grondplannen , kan revolutionair genoemd worden.

- Dit revolutionair en aanvankelijk zeer be l oftevol woningconcept vond uiteindelijk slechts toepassing in één proj eet , nl. het "Vierwi ndenbinnenhof"
te Tervuren : een uniek en vrijwel gaaf bewaard e nsemble van in drie bouwb l okke n ondergebrachte, gekoppelde EGKS - woningen, g e concipieerd in 1955 als
een besloten woonerf met een doordachte verdeling tussen publ ieke en private ruimte, respectievelijk het gemeenschappelijke binnenplein met tuinaan leg en parking aan de rand, en de modulaire woningen met private tuin aan
de achterzijde.
Markant hierbij is tevens het fei t dat één van de woningen door Van Der
Meeren zelf werd bewoond , als "promotiestunt" of ultieme poging om zijn ge dachtegoed u i t te dragen.
2° Sociaal - cu l turele waarde: als een ui t z o nderlijk
nis t ische en sociaal ge ï nspireerde gedachtegoed van
door middel van gepersonal i seerde massahuisvesting
leefwereld en wooncultuur van de arbeider tot stand

Art . 3 . Met he t

manifest van het moderWilly Van Der Me e r e n om
een verbetering van de
te brengen .

oog op de bescherming zijn van toepassing:

De beschikki ngen van he t besluit van de Vlaamse Regering van 17 november
1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake ins tandhouding en
onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bi j
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 ( Belgisch Staatsblad 10
maart 1994 en 22 augustus 2006) .

Bruss e l,

2 4 SEP. 2007

Vlaams minis t er v an Fi nanciën en Be gr oting e n Ruimt eli j ke Ordening,

Dirk VAN MECHELEN
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