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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, § 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober
1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse regering,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 7 april
1993, 7 oktober 1993, 18 mei 1994 en 11 januari 1995;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober
1992 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de leden
van de Vlaamse regering, gewij zigd bij de beslui ten van de
Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 juli 1994 houdende
vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van
Monumenten en Landschappen
november 1994;

de
van

Koninklijke Commissie voor
het Vlaamse Gewest van 10

Gelet op de ligging binnen de omschrijving van het dd.
februari 1991 goedgekeurde BPA "Binnenstad - deel Zuid";
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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,
BESLUIT
1. - Gezien het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, integraal deeluitmakend van
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het qecree.t..
van 3 maart 1976
/
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Artikel

f

. '.,--

- monument:
Het

Badhuis

Van

Eyck,

gelegen

Julius

De

Vigneplein

rir.:)

te

Gent, gekend ten kadaster,
blad, perceelnummer 726c ;

Gent ,

4de afdeling,

sectie 0 ,

9de

omwille van het algemeen belang wegens de historische, artistieke en socio-culturele waarde
- als eerste Vlaamse en oudste nog bestaande Belgische badhuis
met overdekte zwemk om en openbare baden, gebouwd in 18 86 in de
wijk Nederschelde en aansluitend bi j het zogenaamde Zo llikof er
De Vigneplan voor sanering van de wijk;
als vrij intact behouden realisatie van architect E . De
Vigne in een strakke neoclassicistische bak- en hardsteenarchitectuur met een voor die tijd vooruitstrevend gebruik van
" ij zer en beton " volgens het systeem van Franse firma Monier
voor het zwembassin;
- als zwemkominterieur uit het Interbellum met kenmerkende
galerij, buisleuningen en glazen dakluifel ondersteund 'door
betonnen spanten doch herkenbare 19de- eeuwse structuur met één
grote ruimte met centraal ovaal zwembassin, omlopende zuilenrij en nog een 100 - tal individuele kleedhokjes met betegelde
wanden aan de langszijden ;
- als multifunctioneel gebouw dat gedurende zijn meer dan 100jarig bestaan in grote mate heeft bijgedragen tot de hygiène,
volksgezondheid en bevordering van de zwemsport in de stad.
Art . 2 . - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :

De beschikkingen van het koninklij k besluit van 17 november
1993
tot
bepaling van de algemene voorschriften
inzake
instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stads- en
dorpsgezichten.
Art . 3 . De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten en de
landschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.

De minister-president van de Vlaamse Regering ,

\

'J
)
Luc VAN DEN BRP~ DE.
De Vlaamse minister van Openbare Werken ,
Ruimtel ijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden ,

Theo KELCHTERMANS .

De Vlaamse minister van Verkeer, 3uitenlandse Handel en
Staatshervormi~g,

Johan SAUWENS.
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