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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 het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
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§1,
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7°;

van de
Vlaamse regering
Gelet
op
het besluit
van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 09 juni 1998
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 07 januari
1999,

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

Artikel

Wegens zijn historische meer bepaald architectuur-historische
waarde:
- als monument:
het herenhuis de Merodelei 50 met aansluitende tuin, gelegen
te Turnhout : bekend ten kadaster:
Turnhout, 4e afdeling, sectie P, perceelnummers 127N, 127R.
Art. 2.

De historische, meer bepaald architectuur-historische waarde
wordt als volgt omschreven :
Gaaf bewaard neoclassicistisch herenhuis van 1872, n.o.v.
provinciaal architect P.J. Taeymans, met intact bewaard hoofd-
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volume en afzonderlijke koetsingang, waarvan zowel de uitwendige vormgeving en materialen, de indeling, de rijkelijke aankled i ng van het interieur, als de grote tuin nog aanwezig
zijn; vermeldenswaardig is vooral de in neo-Vlaamse renaissancetrant opgevatte tuinkamer met monumentale, intact bewaarde
glas-in-loodkoepel, die ca. 1890 samen met het terras en de
overdekte ruimte achter de gang werd bijgebouwd. Het is waar schijnlijk het oudste, nog bestaande huis, ontworpen door P.J.
Taeymans .

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 ) .

Brussel,

lOM El 1999
Vl aamse minister van Cultuur, Gezin en Welzi j n,

c MARTENS.
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