VLAAMSE REGERlNG

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,

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, 18 mei 1994, 11 januari 1995 en 12
januari 1995;
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 25 maart 1996
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 05 december
1996,

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

Artikel

Wegens zijn historische meer bepaald architectonische, artistieke en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
de kapel van het Sint-Vincentiusziekenhuis en de linker en

rechter aanpalende oude vleugels , gelegen te Antwerpen,
Sint-Vincentiusstraat 20 : bekend ten kad aster:
Antwerpen, 6e afdel i ng , sect i e F, perceelnumme r 143 1A2DEEL.
Art . 2.
De historische , meer bepaald architectuurhistorische waarde
wordt als volgt omschreven :
Gebouwencomplex opgericht tussen 1868 en 1874 naar ontwerp van
François Héliodore Joseph Leclef in ec l ectische st i j l met
neoromaanse, neogotische en neoclass i cistische stijlkenmerken.
Symmetrisch opgebouwd gevelfront met in het midden de gevel
van de kapel. Ondanks de gedeeltelijke afbraak van het rech tergedeelte behoudt het geheel een dominante waarde in het
geheel van het straatbeeld .

De esthetische waarde wordt als volgt omschreven :
Kapelinterieur van uitzonderlijke kwaliteit omwille van het
doorgedreven neoklassieke karakter . Gebouwd volgens de algemene richtlijnen van de Broeders van Liefde .
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschr even
Als relict en referentiepunt van de ve r uitwendiging van de
ontwikkeling op het vlak van de ziekenzorg binnen het Antwerpse .
Al s weliswaar fragmenta i r overblijfsel van het oude Sint-Vincentiusziekenhuiscomplex, dat gedurende mee r dan een eeuw een
sterk beeldbepalende funct i e vervulde binnen het Antwerpse
stadsbeeld.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

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