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VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN,
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

§1,

I,

7°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse regering;
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 08 juni 1995
houdende vaststelling van de ontwerplij st van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 05 oktober
1995,

BES L U I T
1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel

Wegens zlJn historische en artistieke waarde:
- als monument:
Sint-Vincentiusstraat 12 : Huis "In de Gulden Spoor" met inbegrip van het poortgebouw aan de straat, de overdekte galerij
tussen poortgebouw en huis, en het bijgebouw in de tuin :

bekend ten kadaster : Antwerpen 6de afdeling, sectie F, perceelnummers 1432d3 (schoolgebouw) , 1432w3 (paviljoen).
Art. 2.
De historische en artistieke waarde wordt als volgt omschre-

ven:
Gebouw opgericht in 1902-1904 naar ontwerp van architect Walter van Kuyck, voor Frans Claes, oudheidkundige en sedert 1911
conservator van de stedelijke musea . Neotraditioneel gebouw
dat in zijn historiserende vormgeving als een les in de architectuurgeschiedenis is op te vatten : mengeling van authentieke oude elementen in een nieuwe ordening.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).
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