BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE BESCHERMING VAN
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976
monumenten, stads- en dorpsgezichten;

tot

bescherming van

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 8
augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § I, I, 7°;
Gelet op het bes lui t van de Vlaamse regering van 20 oktober
1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse regering, gewij zigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het bes lui t van de Vlaamse regering van 20 oktober
1992 tot delegatie van de 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 1 oktober 1993 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 het Vlaamse Gewest van 21 april
1994;
Gelet op de ligging binnen de omschrijving van het dd. 18 juli
1989
bij
Ministerieel
Besluit
goedgekeurde
BPA
"Gent
Binnenstad - deel Coupure";
Op voorstel van de Vlaamse minister van verkeer, buitenlandse
handel en staatshervorming en van de Vlaamse minister van
openbare werken, ruimtelij ke ordening en binnenlandse aangelegenheden;
Na beraadslaging,

BES L U I T
1. - Gezien het advies van de Koninklij ke Commissie
voor MonUmenten en Landschappen, integraal deelul tmakend van
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd:
- als monumenten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976:

Artikel

Het Rommelaere
Instituut voor Hygiëne,
Bacteriologie en
Gerechtelijke Geneeskunde te Gent, Hospitaalstraat nr. 13,
Apotheekstraat nr. Sen Jozef Kluyskensstraat nr. 29, gekend
op het kadaster onder Gent, 6de afdeling, sectie F, blad IS,
deel van nr. 668 e (voorheen 667 dl;
-omwille van het algemeen belang gevormd door de historische,
wetenschappelij ke
en
artistieke
waarde
van
het
gebouw
ontworpen door ingenieur architect Louis Cloquet in 1898.
Historisch en wetenschappelijk is het Rommelaere Instutuut
zeer belangrijk als eerste en belangrijkste en modern opgevat
wetenschappelij k instituut, een mij lpaal in de geschiedenis
van het wetenschappelij k onderzoek en het medisch onderwij s.
Architectuur-historisch is het gebouw zeer belangrijk als
realisatie
van
ingenieur
architect
Louis
Cloquet
in
neogotische stij 1 vooral gekenmerkt door het polychrome en
gevarieerde materiaalgebruik en de
didactisch aangewende
bouwvormen en technieken.
De artistieke waarde van het gebouw ligt vooral in de
persoonlij ke en decoratieve neogotische stij 1 van architect
Cloquet en in het intacte bewaarde interieur en meubilair,
namelijk de monumentale trappen,
overkoepelde
gangen en
lokalen,
laboratoria
en
practicumzalen
met
technische
uitrusting, het groot en klein auditorium, de bibliotheek met
ijzeren galerij en wandkasten.
Het voormalig Fysiologisch Instituut te Gent, Apotheekstraat
nr.
I, gekend ten kadaster Gent, 6de afdeling, sectie F, 15de
blad, perceelnummer deel van 668 e (voorheen 669 i);
-omwille van het algemeen belang gevormd door de historische,
wetenschappelij ke en artistieke waarde ·van het gebouw, samen
met de overige instituten van de Bijloke ontworpen door
ingenieur architect Louis Cloquet in 1898.
De artistieke waarde van het gebouw ligt hier vooral in sobere
neogotische
vormgeving
met
opvallende
inkomportiek
en
kleurrij ke
afwerking
van
de
pilasters
met
geglazuurde
terracotta lantaarntjes en vorstkammen. Het interieur behoudt
onder meer een laboratorium, auditorium met spitstongewelf,
overkoepelde gangen met bewaarde wandkasten en een houten
trap.
Art. 2. - Met het oog op de

bescher~ing

zijn van toepassing :

De beschikkingen van het koninklijk besluit van 17
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3 . De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten en de
landschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.
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De mi n i ster- pres i dent van de Vl aamse Regering,

-,

Luc VAN DEN BRANDE .
De Vl aamse minister van Openbare We ken,
Rui mte l i j ke Ordening en Binnenlandse Aange egenheden,

De Vlaamse minister van Verkeer , Buitenlandse Hande l en
Staatshervorming ,
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Johan SAUWENS .

--.~---

..

-

