VLAA MSE REGE RJNG

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

DE VLAAMSE REGERING,
Gele t op het decr eet van 3 maar t 1976
monu ment en, stad s- en dorp sgez ichte n;

tot

besc herm ing van

Gele t op de bijzo nder e wet van 8 augu stus 1980
der inste lling en, gewi jzigd door de bijzo ndertot herv ormi ng
augu stus 1988 , inzo nder heid artik el 6, § 1, I, 7°;e wet van 8
Gele t op het besl uit van de Vlaam se rege ring van
20 juni 1995
tot bepa ling van de bevo egdh eden van de Vlaam se
rege ring ;
Gele t op het besl uit van de Vlaam se rege ring
1992 tot dele gatie van de besli ssing sbev oegd hedevan 20 okto ber
van de Vlaam se rege ring , gewi j zigd bij de besn aan de leden
lui ten van de
Vlaam se rege ring van 20 janu ari 1993 en van 7 okto
ber 1993 ;
Gele t op het mini steri eel besl uit van 19 juli
vast stell ing van de ontw erpli jst van voor besch 1994 houd ende
ermi ng vatb are
monu ment en, stad s- en dorp sgez ichte n;
Gele t op het advi es van de Koni nklij ke Comm
issie voor
Monu mente n en Land schap pen van het Vlaam se Gewe st van
1 juni
1995 ;
Gele t op de ligg ing binn en de omsc hrijv ing van
1984 bij Kon inkli jk Besl uit goed geke urde BPA "Lushet dd. 3 mei
thofw ijk";
Op voor stel van de Vlaam se mini ster van Cult uur,
Gezi n en
Welz ijn en van de Vlaam se mini ster van Open
bare
Werk en,
Verv oer en Ruim telijk e Orde ning;
Na bera adsl agin g,
BES L U I T

Arti kel 1.
Gezi en het advi es van de Koni nklij ke Comm issie
voor Monu mente n en Land schap pen, integ raal deelu
itma kend van
dit besl uit en mede betek end, word t besch ermd :
als monw nent, over eenk omst ig de bepa linge n van
het decr eet
van 3 maar t 1976 :

-." -:

Kast eel Coni nxdo nck, meer bepa ald het gede elte
met empi rege vel
onde r zade ldak geleg en te Gent (Gen tbrug ge) , Koni
ngdo nkstr aat
nr. 118, beke nd ten kada ster als Gent , 21e afde
ling, Sect ie A,
2de blad , deel van perc eel 579 a en de walg rach
ten van dome in
Coni nxdo nck geleg en Koni ngdo nkstr aat nr. 116,
118 en 120
beke nd ten kada ster als Gent , 21e afde ling,
Sect
ie A, 2d~
blad , deel van perc eel 579 b,

omw ille van het algem een belan g gevor md door de
histo risch e en
artis tiek e waar de
als klein e buite npla ats uit het begi n
de 19de -eeuw
gebou wd ter verv angin g van een vroe ger "huyvan
s van plais ance "
van een Gent se patr iciër sfam ilie op een site
nabi j de Sche lde die in oorsp rong mins tens opklmet walg rach ten
imt tot de late
midd eleeu wen en waar van het typis che grac hten patro
on met hoog en neer hof nog grote ndee ls over eens temt met
de
18de -eeuw se
toes tand ;
als bij zond ere verte genw oord iger van de emp irest
ij I zowe l
wat betr eft de binn ende cora tie als het exte
rieu
r
van het
gebou w
Art. 2. - Word t besch ermd als dorp sgez icht zoal
s
bijge voeg d plan , over eenk omst ig de bepa linge n vanafgeb aken d op
het decr eet
van 3 maar t 1976 ,
Koni ngsd onks traat nr.
116,
nr.
118 en nr.
120
te Gent
(Gen tbrug ge) , zijnd e kast eel Coni nxdo nck met
bijge
bouw
en en
omge ving zoal s afgeb aken d op bijge voeg d plan

omw ille van het algem een belan g gevor md door de
histo risch e en
soci aal- cult urel e waar de
-als
typis che buite npla ats met
begi n 19de
geëv olue erd uit een laat- midd eleeu wse site met -eeuw s kast eel
een hoog - en neer hof omva t met kaste elho eve. Dewalg rach ten die
bebo uwin g van
het dome in Coni nxdo nck, die in de 19de eeuw grote
ndee ls werd
vern ieuw d,
bewa art
alle
typis che
aanh origh eden van
een
kast eels ite: toega ngsb rug met hek tusse n pijle
rs,
ijske
lder
s,
paar dest allen ,
koet shui s,
perso neels woni ng ,
tuin
pavi
lj
oen,
kaste elho eve. Onda nks aanp assin g van het park
in
weer spie gelt het kaste eldo mein zijn typis che de 19de eeuw
18de eeuw se
aanl eg met rech thoe kige buite ngra chte n,
omzo mend e drev en,
omhe inde moes tuin, geïn tegre erd hoog - en neer hof.
scha ppel ijk gezie n behi eld kast eel Coni nxdo nck Cult uurla ndoors pron kelij ke comp onen ten: drev en, walg rach ten ook al zijn
met vijv er,
park , weil and, boom gaard , boer ener f, moes tuin.
Art. 3. - Met het oog op de besch ermi ng zijn van
toep assin g
De besc hikk inge n van het besl uit van de Vlaam
se
17 nove mber 1993 tot bepa ling van de algem ene rege ring van
inzak e insta ndho udin g en onde rhou d van de monuvoor schr iften
mente n en de
stad s- en dorp sgez ichte n. (B.S. 10/0 3/19 94).

BIJZONDERE ERFDIENSTBAARHEDEN
Somm ige elem enten binn en het dorp sgez icht verte
genw oord igen
een
intre nsie ke waar de.
Deze beeld bepa lend e besta ndde len
drag en bij tot het vorm en van een totaa lbee ld
leefm ilieu en moge n derh alve niet afzo ndervan het opti sch
word en indie n het gehe el zijn typis ch kara kterlijk vera nder d
wil bewa ren.
Omw ille van het algem een belan g wege ns de
histo
risch e en
artis tiek e waar de van de beeld bepa lend e besta
ndde
len
binn en
het afgeb aken de dorp sgez icht geld en voor de
hiern
a
geno
emde
perc elen de volg ende erfdi enstb aarh eden :
1.

2.

Het is verb oden , beho uden s toel atin g verle end
Vlaam se mini ster of zijn gema chtig de, de zich door de
op deze
perc elen
bevin dend e
cons truc ties,
afslu iting en
en
aanp lanti ngen te wijz igen .
de
link s
aan
het
kast eel
aanp alend e
vroe gere
paar dest allen ,
de rech ts aange bouw de hoek toren ,
het
koet shui s met bijho rend e anne xen, (Gen t, 21st e
afde
ling
,
Sect ie A, 2de blad , deel van perc eel 579 a)
- de toega ngsb rug, de hekp ijler s met hek en aans
luite nde
omhe ining smuu r,
(Gen t, 21ste afde ling, Sect ie A, 2de
blad , deel van perc eel 583 b)
- de voor raad keld er acht er de toega ngsb rug (Gen
t, 21st e
afde ling, Sect ie A, 2de blad , deel van perc eel
583b )
de sten en en ijzer en omhe ining van de vroe
gere
moes tuin (Gen t, 21ste afde ling, sect ie A, 2de
blad
,
perc eel 576 a)
de zijto egan g met perso neels woni ng,
ijske
ande re bijge bouw en (Gen t, 21st e afde ling, Sect lder en
ie A, 2de
blad , perc eel 576 b en 577 a)
- het tuinp avilj oen (Gen t, 21st e afde ling, Sect
ie A, 2de
blad , perc eel 583 c)
- de vroe gere kaste elho eve besta ande uit een
met aans luite nde stall en en afzo nder lijke schuboer enhu is
21st e afde ling, Sect ie A, 2de blad , perc eel 582 ur (Gen t,
a),
Gezi en de histo risch e waar de van de perc elen : 581
c, 582
a, 580 c en 575 b waar op zich verm oede lijk
de
laat midd eleeu wse heren woni ng met bijho rend neer hof
bevo
nden
,
moge n op de verm elde perc elen geen opgr aving
en
plaa
ts
vind en zond er voor afga ande lijke goed keur ing en
even eens geen wl]z iging en aang ebra cht word en moge n er
aan het
bode mrel iëf, noch stort inge n plaa ts vind en.

Art. 4. De Vlaam se mini ster bevo egd voor de monu
en 'dorp sgez ichte n is bela st me't de uitvo ering van ment en, stad sdit besl uit.
Brus sel,

. 1 3 -03- 1996
De mini ster- pres iden t van de Vlaam se Rege ring,
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Luc VAN DEN BRANDE.
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De Vlaam se mini ster van Open bare Werk en,
Verv oer en R~imtelijke Orde ning,
.. /~

U
Eddy BALDEWIJNS.
De Vlaam se mini ster van Cult uur, Gezi n en Welz
ijn,
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Lyc MARTENS.
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