3')4)

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot beschermlng 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
6, §1, I, 7°;

Gelet. op het. besluit van de Vlaamse regering
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 09 maart 1999
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 2 december
1999,

BES L U I T

Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel 1.

Wegens zijn artistieke, historische en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
klinische én poliklinische instituten, gelegen te
Gent (Gent), Godshuizenlaan 4; Louis Pasteurlaan 2;
bekend ten kadaster:
Gent, 6e afdeling, sectie F, perceelnummer 622N20.

Art. 2.

het algemeen belang van de artistieke waarde wordt als volgt
omschreven,
Het gebouwencomplex van de Klinische en Poliklinische Instituten van 1899-1900 kan als voorbeeld gelden van verfijnde
eclectische architectuur met art-nouveau-inspiratie kenmerkend
voor het architecturaal oeuvre van ingenieur-architect Louis
Cloquet. De artistieke kwaliteiten van het gebouw worden voornamelijk bepaald door het kleurrijke en gevarieerde materiaalgebruik en de verfijnde detaillering en verzorgde ornamentiek
zowel van het exterieur, van het interieur als van de omlopende afsluiting.
Door hun eigentijdse binneninrichting in zakelijke stijl met
kleurrijke cementtegelvloeren, betegelde wanden en glastegelpartijen zijn de Laboratoria voor Histologie en Embryologie
van Jean Norbert Cloquet uit 1930 kenmerkend voor het interbellum.
het algemeen belang van de historische waarde, meer bepaald de
architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven,
De Klinische en Poliklinische Instituten vormen een belangrijk
onderdeel van de wetenschappelijke "Instituten van de Bijloke" die ingenieur-architect Louis Cloquet in 1899-1900 realiseerde voor de Gentse uni versi tei t. Ze vormen een gaaf bewaarde enti tei t in èclectische stij 1 en getuigen van een omstreeks 1900 kenmerkende architectuur die zowel in materiaalkeuze als detaillering aanleunt bij de Art Nouveau. Zowel
stylistisch als conceptueel is dit ensemble representatief
voor het architecturaal oeuvre van ingenieur-architect Louis
Cloquet, die als voornaamste vertegenwoordiger van de ingenieursneogotiek aanzien wordt. Zoals de overige universitaire
instituten vormen zij een totaal concept waarbij de door de
functie bepaalde vormgeving, didactisch aangewende bouwvormen
en de originaliteit, de rationaliteit en het synthetiserend
gebruik van moderne materialen en historische bouwstij len de
hoofdelementen vormen.
De aansluitende Laboratoria voor Histologie en Embryologie aan
de Godshuizenlaan, ontworpen door Jean Norbert Cloquet in
1930, maken door hun vormgeving en materiaalkeuze onlosmakelijk deel uit van hetzelfde concept binnen dezelfde omlopende
omheining. De interieurafwerking is hier kenmerkend voor het
interbellum.
Stedenbouwkundig heeft het complex een sterke beeldbepalende
betekenis als westelijke afsluiting van het Bijloke-areaal,
geaccentueerd door de omlopende kunstig uitgewerkte omheining
en als hoofdelement ten opzichte van het kruispunt Godshuizenlaan/Groot-Brittanniënlaan/Martelaarslaan.
het algemeen belang van de wetenschappelijke waarde wordt als
volgt omschreven,
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De Klinische en Poliklinische Instituten zlJn als eerste modern wetenschappelij ke uni versi taire instituten een mij lpaal
in de geschiedenis van het medisch en klinisch onderwij s in
Gent . Door het gebruik van vooruitstrevende bouwtechnieken en
procédés en didactisch aangewende bouwvormen getuigen zij van
de moderni tei t en het technisch vernuft van ingenieur- architect Louis Cloquet.
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 instandho uding en onderhoud van monu menten en stads- en d o rpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994 ) .

Brussel, 29 februari 2000

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden ,
Ambtenarenzaken en Sport
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