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, stads- en dorpsgezichten;
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 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 24 mei 1994 houdende
vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten,
stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Konink1ijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 1 december
1994,
BESLUIT:
Artikel 1.- Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976 als monument:
Bordeauxstraat 12-14, gevel en aansluitende bedaking : gekend ten kadaster: Antwerpen,
2de afdeling, sectie B, perceelnummer 46/05b3

gebouwd in 1878 als commissariaat en verpleeghuis voor hulp aan gekwetsten en
drenkelingen.
nr. 12 : representatief Antwerps politiebureau in sobere neo-Vlaamse renaissancestijl.
nr. 14. aansluitend dubbelhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl van twee bouwlagen onder
pseudo-mansardedak.
Florisstraat 10 : gevel en aansluitende bedaking : gekend ten kadaster
afdeling, sectie F, perceelnummer 1453 b5.
Politiebureau in neorenaissancestijl gebouwd in 1876

Antwerpen 6de

Paleisstraat 110: gevel en aansluitende bedaking: gekend ten kadaster: Antwerpen 11de
afdeling, sectie L perceelnummer 3595 m3
Politiebureau 8e wijk. Neorenaissancegebouw van vier traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak met hoge afgedekte schouw gedateerd anno 1879.
Sint-Andriesplaats 22 : gevel en aansluitende bedaking : gekend ten kadaster : Antwerpen
4de afdeling, sectie D, perceelnummer 3040 g.
Voormalig politiebureau, thans filiaal van de stadsbibliotheek. Hoekhuis in
neorenaissancestijl gebouwd in 1876.
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde en de historische,
meer bepaald architectuurhistorische waarde :
Het interessantste werk van architect Dens is ongetwijfeld het gebouw van het Atheneum
te Antwerpen. De politiecommissariaten zijn echter ontegensprekelijk van belang in het
geheel van zijn werk. In de eerste plaats omwille van het aantal (9) dat in een korte
tijdspanne gebouwd werd, vervolgens omwille van de eigen inspiratie die in de
neorenaissancetraditie wortelt. Alhoewel al deze commissariaten rond eenzelfde periode
gebouwd werden is de vormgeving toch telkens verschillend. De architect paste zijn werk
telkens aan aan de mogelijkheden van de bouwplaats en liet de graad van detaillering van
de gevels afhangen van de status van de wijk waarin het gebouw werd ingeplant.
Artikel 2.- 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 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).
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