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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 bescher ming van monumenten, stads- en dorpsgezichten , gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervormi ng der instellingen , gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6,

§l ,

I ,

7°;

Ge l et
op
het besluit
van de
Vlaamse reger i ng
van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 07 juli 1998
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Konink l ijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van Ol april 1999 ,

BES L U I T

Artikel 1. Wo r dt beschermd , overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976 :
Wegens zijn historische waarde :
- als monument :
Turnhout, Patersstraat 16 : bekend ten kadaster:
Turnhout , 4e afdeling, sectie R, perceelnummer 261L .
Art . 2.
De historische , meer bepaald architectuur-historische waarde
wordt als volgt omschreven :
Neoclassicistisch dubbelhuis van ca 1858 - 1859 , waarvan de
achterbouw ca. 1 920 werd gerenoveerd. Zowel de algemene uitwendige karakter i stieken m.n. de verhoudingen , het gebru i kte
materiaa l : baksteen, bepleistering en ardu i n, de toepassing

van het imitatievoegwerk, de venstervormen en deuro mlijsting,
als de details : smeed - en houtwerk zijn kenmerkend v o or deze
periode en stijl . Ook in het interieur bleven verschillende
zeer herkenbare elementen gaaf bewaard : het grondplan, de
inrichting van gang en trapzaal, de trap zelf, verschillende
binnendeuren, de schoorsteenmantel en het lijst- en stucwerk
in het grote salon aan de straat . De latere ingrepen in functie
van de omvorming tot rectorhuis onderscheiden zich duidelijk
van de eerste bouwfase.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

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

Brussel,

- S JULI 1999
Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn ,
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