MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

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, I, 7 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 juni 2000 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 04 oktober 2001,

BESLUIT :

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Wegens zijn artistieke en historische waarde:
- als monument:
Beurs voor Diamanthandel, gelegen te Antwerpen, Pelikaanstraat 78:
bekend ten kadaster:
Antwerpen, 8e afdeling, sectie H, perceelnummer 1182F18DEEL.
Art. 2.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven:
Gebouw ontworpen door de architecten J. Van Beurden, J. Van Hoenacker en J. Smolderenin hun tijd vooraanstaande Antwerpse architecten - die, gebruik makend van een sterke monumentale eclectische vormentaal, een gebouw ontwierpen dat uitstraling geeft aan de
handelsactiviteit die zich binnen afspeelt. Bijzondere aandacht ging uit naar de 'grote zaal'
waar zij harmonische verhoudingen combineerden met een noodzakelijke overvloedige
lichtinval.

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Gebouw opgericht in de periode 1912 - 1921 als centrum voor de Antwerpse
diamantnijverheid en als eerste grootschalig gebouw waarin deze activiteit op een
georganiseerde manier kon gecentraliseerd worden. De Antwerpse diamantnijverheid was in
deze periode de belangrijkste ter wereld.
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,
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Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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