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,

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 08 juli 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 17 april 1997,

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

Artikel

1.

Wegens zijn artistieke meer bepaald architectuurhistorische en
historische waarde:
- als monument:
Mechelen, Antwerpsesteenweg 145, Provinciaal Instituut voor

Tuinbouwonderwijs : bekend ten kadaster:
Mechelen, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer 445D(DEEL).
Art. 2 .
De artistieke meer bepaald architectuurhistorische waarde
wordt als volgt omschreven:
Het provinciaal Instituut voor Tuinbouwonderwijs, gebouwd in
1927-1934 n . o . v . architect Jan Lauwers, geldt door zijn strakke vormgeving, het gebruik van zuivere onbewerkte materialen
en het ontbreken van versiering als een geslaagd voorbeeld van
functionalis.tische architectuur met verwij zingen naar de Amst e rdams e School.

De historische waarde wordt a l s volgt omschreven:
In de evolutie van de regio Mechelen tot belangrijkste groentenstreek van het land speelt tuinbouwonderwijs een niet te
schatten rol; om aan de specifieke eisen van het landbouwonderwijs te kunnen voldoen, was een tuinbouwschool met eigen
proefvelden en modelhoeve een noodzaak die resulteerde in het
nu nog bestaande Provinciaal Instituut voor Tu inbouwonderwijs.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepa li ng van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Be l gisch Staatsblad
10 maart 1994 ) .

Brussel,

1 0 JULI 1997
Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

c MARTENS.
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