MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

AANGELEGENHEDEN,

Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
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, '1, 7 ;
Gelet op het be~;luit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000, 26 mei
2000,10 mei 2001,11 mei 2001,18 mei 2001 en 13 juli 2001 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 2001 houdende ontwerp van
lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 07 juni 2001,

BESLUIT:

Artikell. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische, in casu
architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Tongeren (Tongeren), Piepelpoel15;
bekend ten kadaster:
Tongeren, Ie afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 213C.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het uitzonderlijke
karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:

Historische, in casu architectuurhistorische waarde van het monument:

Eclectisch breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. Bakstenen
lijstgevel met decoratieve elementen in maaslandse kalksteen en een vooruitspringende
houten krooniij st. Interessante versteende winkelpui naar aloude houten modellen. Pilasters
met ossenkoppen op de kapitelen verwij zen naar de vroegere slagerijfunctie van het pand.
Smeedijzeren vensterieuningen verlenen extra cachet.
Typisch 19de eeuwse schikking van ruimten : laterale vestibule en traphal (westelijk gedeelte)
langsheen de hoofdruimten (telkens één of twee in het oostelijk gedeelte), die zich over de
gehele diepte van het huis uitstrekken.
Sober interieur met sporen van een oudere bouwfase op kelderniveau onder de vorm van een
gedeeltelijk bewaard mergelstenen tongewelf.

Art. 3. 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,

20 -11- ZOOl
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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