VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHERVORMING

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, stadsen dorpsgezichten;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
gewijzigd bij wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, §1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse regering van 7 april 1993, 7 oktober 1993 en 18 mei 1994;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie
van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 juli 1993 houdende de 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 het Vlaamse Gewest van 5 mei 1994;

BESLUIT:

Artikel 1.- Gezien het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen, integraal deeluitmakend van dit besluit en medebetekend, wordt beschermd
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om

reden van de historische meer bepaald architectuur-historische waarde :
Bist 1 : gemeentehuis + interieur : gekend ten kadaster : Wilrijk 2de afdeling, sectie A
deel van perceelnummer 313 k.
Sint-Bavokerk met inbegrip van het meubilair + neogotische beschildering : gekend ten
kadaster : Wilrijk 1ste afdeling, sectie C, perceelnummer 91 a.
- om reden van de historische waarde :
Fort 7 met inbegrip van alle gebouwen, grachten en omwallingen : gekend ten kadaster
Wilrijk 2de afdeling, sectie A, perceelnummers 467 e, d, h, n, r, s, t, p.
de kaak staande op de Bist: gekend ten kadaster : Wilrijk, 2de afdeling, sectie A, zonder
perceelnummer.
- om reden van de historische en artistieke waarde :
kasteel Klaverblad, Klaverbladdreef 6 met inbegrip van de kapel en de bijgebouwen
gekend ten kadaster: Wilrijk 3de afdeling, sectie D, perceelnummers 48 d, 48 e, 47 a.
Artikel 2.-Gezien het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen, integraal deel uitmakend van dit besluit en medebetekend, wordt beschermd
- als dorpsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan, om reden van de historische en
artistieke waarde :
Het kasteel Klaverblad met inbegrip van de bijgebouwen en de gronden gelegen binnen de
omgrachting te Wilrijk.
Artikel 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 de
monumenten en de stads- en dorpsgezichten.

Brussel,

16 -09- 1994
De Vlaamse minister van Ve eer,
Buitenlandse Hande e Staatshervorming,
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