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VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

DE
EN

GEMEENSCHAPSMINISTER
HUISVESTING,

BESCHERMING

VAN

VAN

MONUMENTEN,

RUIMTELIJKE

ORDENING

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten
Gelet op de bij zondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet
van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, §l, I, 7°
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 22
februari 1989 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 22
februari 1989 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan
de leden van de Vlaamse Executieve, gewijzigd bij beslui t
van de Vlaamse Executieve van 3 mei 1989 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 5 september
1988 houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en landschappen van 23 maart 1989 ;

BES L U I T :
Artikel 1. -Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van
historische, artistieke en dokumentaire waarde :
1.

/

GENT
het complex gebouwen gelegen Burgstraat 22A, de
hoek vormend met de Jan Botermanstraat , bekend ten kadas ter :
Gent, lSde afdeling, sectie F, 28ste blad, perceelnummer
313 6 g (deel).

. .. / ...

,'

,.
GENT, het huis gelegen Burgstraat 24, bekend ten kadaster:
Gent,
15de afd.,
sectie F,
28ste blad, perceelnummer
3136 f.

/

/
/

2.

GENT, de gevels en bedaking van het huis, gelegen Gewad
17-19-21, bekend ten kadaster
Gent, 15de afd., sectie F, 28ste blad,
perceelnummers
3115d (deel), e, f.

3.

GENT, het huis en aanhorigheden met binnenplaats en Paardekastanje gelegen Hoogstraat 24, bekend ten kadaster:
Gent, 15de afd., sectie F, 1ge blad, perceelnummer 1520a.

4.

GENT, de noordwestelijke en noordoostelijke vleugel van
het gebouw vroeger genaamd "Instituut Piers de Raveschoot",
gelegen Koningstraat 10, bekend ten kadaster:
Gent, 2e afd., sectie B, 6e blad, perceelnummer 1472a
(deel).

5.

GENT, het huis zogenaamd "huis Ligy", gelegen Onderbergen
2, Sint-Michielsplein 1, 2 en 3, bekend ten kadaster
Gent, 15de afd., sectie F, 18de blad, perceelnummers 1213b
(deel), 1212d, e, f.

/
/

GENT, de gevels en bedaking van het huis genaamd "hotel
Ortegat" gelegen oude Houtlei 34, bekend ten kadaster
Gent, 15de afd., sectie F, 1ge blad, perceelnummer 1591h
(deel) .

/

7.

GENT, het hoofdgebouwen de gevels en bedaking van het
achtergebouw gelegen Poel 17,
bekend ten kadaster
Gent, 15de afd., sectie F, 18e blad, perceelnummer 1409d
(deel) .

8.

GENT, het huis genaamd "De Pelikaan", gelegen Sint-Ka telijnestraat 11, bekend ten kadaster:
Gent, 2e afd., sectie B, Ie blad, perceelnummer 85i (deel).

/

/'
9.
/

GENT, de gevels en bedaking van het huis gelegen SintMargrietstraat 9, bekend ten kadaster:
Gent, lste afdeling, sectie A, 5e blad, perceelnummer 302b
(deel) .

10. GENT, de gevels en bedaking van het voormalige "Hotel
Schamp", gelegen Veldstraat 45 en 47, bekend ten kadaster
Gent, 3de afd., sectie C, 5e blad, perceelnummer 975d
(deel).

/

11. GENT,

I

de gevels en bedaking en de kamer in neo-Vlaamse
renaissancestijl op de bovenverdieping van het huis zogenaamd "Huis PapilIon" , gelegen Veldstraat 68, bekend ten
kadaster :
Gent, 3de afd., sectie.C, 5e blad, perceelnummer 962q .

. / ...

12. GENT, het huis genaamd "Hotel Dutry", gelegen Geldmunt nr.
13-19, bekend ten kadaster:
Gent, Ie afd., sectie A, 6e blad, perceelnummer 325m.
13. GENT, het huis gelegen Hoefslagstraatje I, bekend ten kadas ter :
~
Gent, 2de afd., sectie B, 6e blad, perceelnummer 1802a.
/

14. GENT, het huis genaamd "Huis Serlippens" gelegen Hoogpoort
77, bekend ten kadaster:
Gent, 2de afd., sectie B, 6e blad, perceelnummer 1557.

/

/

15. GENT, het huis gelegen Huidevetterskaai nr. 39-40, bekend
ten kadaster :
Gent, Ie afd., sectie A, 14e blad, perceelnummers 2144e
(deel), 2144k (deel).
16. GENT, het huis gelegen Koningstraat nr. 18, bekend ten
kadaster :
Gent, 2de afd., sectie B, 6e blad, perceelnummer 1475c.

/ 17. GENT, het huis gelegen Kouter 172, meer bepaald het hoofden achtergebouw van het huis zogenaamd "Hotel Faligan" met
inbegrip van de geplaveide binnenplaats, bekend ten kadaster:
Gent,
3e afd., sectie C, 4e blad, perceelnummers 831d,e.
/
18. GENT, de gevels en bedaking van het oude herenhuis gelegen
Kwaadham nr. 7-89, bekend ten kadaster:
Gent, 2de afd., sectie B, 5e blad, perceelnummer 1422b
(deel) .

~

19. GENT, het voormalige hotel De Jonghe-D'Ardoye gelegen
Onderstraat 8, bekend ten kadaster
Gent, 2de af~., sectie B, 6e blad, perceelnummer 1698g
(deel). ~
GENT, het huis gelegen Onderstraat 77, bekend ten kadaster
Gent, 2de afd., sectie B, 6e blad, perceelnummer 1486m.
21. GENT, het huis gelegen Reep 4, bekend ten kadaster:
Gent, 4de afd., sectie D, 10e blad, perceelnummer 1065g2
(deel).
22. GENT, het huis zogenaamd "Hotel Snoeck", gelegen Sint-Jacobsnieuwstraat 50-54, bekend ten kadaster
Gent, 2de afd., sectie B, 5e blad, perceelnummer 13031
(deel).
23. GENT, het huis zogenaamd "De Goublomme" gelegen Steendam
112, bekend ten kadaster:
Gent, 2de afdeling, sectie B, 3e blad, perceelnummer 814f.

7

24. GENT, de gevels en bedaking van het huis gelegen Zilverenberg I, bekend ten kadaster
Gent, 2de afd., sectie B, 4e blad, perceelnummer 1153h
(deel) .

,

.
25. GENT, de gevels en bedaking van het herenhuis gelegen
Ajuinlei 11, bekend ten kadaster:
Gent, 15de afd., sectie F, 17e blad, perceelnummerl159a/2
(deel) .
26. GENT,
Loose,
Gent,
(deel)

de gevels en bedaking van het voormalig Hotel de
gelegen Burgstraat IS, bekend ten kadaster
15de afd., sectie F, 2Sste blad, perceelnummer 3131
.

27. GENT, het huis gelegen Drabstraat nr. 32, bekend ten
kadaster :
Gent, 15de afdeling, sectie F, lSe blad, perceelnummer
13 9 4m (deel).
2S. GENT, het huis gelegen Drabstraat 37-39, bekend ten kadaster :
Gent,
15de afd., sectie F, lSe blad, perceelnummer 1343e.
/

/

29. GENT, het voormalig huis van Saceghem gelegen Drabstraat
42, bekend ten kadaster:
Gent, 15de afd., sectie F, lSe blad, perceelnummers 139ge
(deel) .

7.
30
CC

GENT, het huis gelegen Ferdinand Lousbergskaai 32, bekend
ten kadaster :
Gent, 4de afd., sectie D, 2Sste blad, perceelnummer 36S3a.
GENT, het huis gelegen Hoogpoort 24-26, bekend ten kadaster :
Gent, 3de afd., sectie C, lste blad, perceelnummer 364.

32. GENT, het huis gelegen Lange Steenstraat 73, bekend ten
kadaster :
Gent, Is te afd., sectie A, Sste blad, perceelnummer 1127h
(deel).
33. GENT, het huis gelegen Nederkouter 2S, bekend ten kadaster:

~ Gent, 5de afd., sectie E, Sste blad, perceelnummer 106Sc.

4.

ENT, de gevels en bedaking van het huis gelegen Oude
Houtlei 36-42, bekend ten kadaster:
Gent, 15de afd., sectie F, 1ge blad, perceelnummer 1591g.

/1

35. GENT, de gevels en bedaking van het "Hotel de Nokere"
~ gelegen Poel 5-S, bekend ten kadaster:
~
Gent, 15de afd., sectie F, lSe blad, perceelnummer 1325c.
36. GENT, het huis gelegen Sint-Katelijnestraat 26, bekend ten
kadaster :
Gent, 2de afd., sectie B, lste blad, perceelnummer 124f
(deel).
37. GENT, het
kadaster :
Gent, 2de
(deel) .

huis
afd.,

gelegen
sectie

Steendam
B,

3e

nr.

blad,

27-29,

bekend

perceelnummer

ten
769d

••
38. GENT, de gevels en bedaking van het huis gelegen Veldstraat 76-80, bekend ten kadaster
Gent, 3de afd., sectie C, Se blad, perceelnummer 9950.
39. GENT, het huis gelegen Vlasmarkt 10, bekend ten kadaster
Gent, 2de afd., sectie B, 2e blad, perceelnummer 708d
(deel) .

-Wordt beschermd als stadsgezicht, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van
historische en beeldbepalende waarde en zoals afgebakend
op bijgaande plannen :

~A~r~t~.~~2~.~

het gebouw vroeger genaamd "Instituut Piers de Raveschoot" met inbegrip van de binnenkoer en de vleugel
palend aan de Baaisteeg met de vroegere stallen en
koetshuis gelegen in de Koningstraat (voorheen nr. 12).

/

/

/
,

/

~

/
/

- het oude huis genaamd "De Pelikaan" met rechts drie
aangebouwde traveeën toegevoegd in dezelfde stijl in
1936, en de achterliggende tuin en aanhorigheden, gelegen in de Sint-Katelijnestraat 11.
het voormalige "Huis van Saceghem", met inbegrip van de
binnentuin en bijhorende gebouwen gelegen Drabstraat
42.
- gheent huis met inbegrip van de tuin met bijgebouwen geleFerdinand Lousbergskaai 32.
- het huis gelegen Burgstraat 22a, 24 met inbegrip van de
binnenplaatsen en het hoekpand met de Jan Botermanstraat.
- het huis zogenaamd "Huis Ligy" met inbegrip
binnenplaats gelegen in Onderbergen nr. 2 •

van

de

Art. 3. -Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1. de beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december 1976 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en
de stads- en dorpsgezichten.
Brussel, 26 maart 1990.
De Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting,

L. WALTNIEL.

