MINIS TERIE EL BESLU IT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS - OF DORPSGEZICH
T
DE VLAAMSE MINIS TER VAN FINAN CIËN EN BEGROTING
EN RUIMT ELIJKE ORDENING,

Gelet op de bijzo ndere wet van 8 augus tus 1980
tot hervo rming
der ~nstellingenf gewij zigd bij bijzon dere wet
van 8 augus tus
1988, inzon derhe id artik el 6, § 1, I, 7 ;

Gelet op het
monum enten,

decre et
stads -

van
en

3 maart

1976 tot besch ermin g van

dorps gezich ten,

gewij zigd

bij

de

decre ten van 18 decem ber 1992, 22 febru ari 1995,
22 decem ber
1995, 8 decem ber 1998, 18 mei 1999, 7 decem
ber 2001, 21
novem ber 2003 en 30 april 2004;
Gelet op het beslu it van de Vlaam se Reger ing van
27 juli 2004
tot bepal ing van de bevoe gdhed en van de leden
van de Vlaam se
Reger ing, gewij zigd bij beslu it van de Vlaam se
Reger ing van

15 oktob er 2004;
Gelet

op

het

minis teriee l

beslu it

van

houde nde ontwe rp van lijst van voor
monum enten, stads - en dorps gezich ten;

28

janua ri

bescherm~ng

2005

vatba re

Gelet op het advie s van de Konin klijke
Comm issie
Monum enten en Lands chapp en van Ol septem ber 2005,

voor

BESLUIT
Artik el 1. Wordt besch ermd, overe enkom stig de bepal
ingen van het decre et
van 3 maart 1976 tot besch ermin g van monum enten,
stads - en dorps

gezich ten,
gewij zigd bij de decre ten van 18 decem ber 1992,
22 febru ari 1995, 22
decem ber 1995, 8 decem ber 1998, 18 mei 1999, 7 decem
ber 2001 en 21 novem ber
2003:
1 0 Wegen s de artis tieke en histo risch e waard e:
- als monum ent:
heren huis met inbeg rip van de tuin, geleg en te
Antwe rpen, Kerks traat 32:
beken d ten

kadas ter:

Antwe rpen,

8e afdel ing, secti e E, percee lnumm er 853N2 .

Art. 2. Het algem een belan g dat de besch ermin
g veran twoor dt, wordt door het
uitzo nderl ijke karak ter van volgen de intrin sieke
waard e gemot iveerd :

nA

histo risch e, meer

bepaa ld culLu urhis torisc he waard e wordt omsch
reven als
volgt :
Het voor besch ermin g voorg esteld e huis is onget
wijfe ld het oudst e dat in de
Kerks traat

bleef bewaa rd. De "illeg ale" opric hting ervan
"extr a muros "
temid den van de toenm alige hoven iersgr onden op
de rand van Antwe rpen en
Borge rhout illust reert de begin negen tiende -eeuw
se steden bouwk undig e
conte xt en probl emati ek. De versc hillen de vergr
oting s-, aanpa ssings - en
inrich tingsw erken in het begin van de twint igste
eeuw typer en de socia le

rang en de maçon nieke sympa thieën van de toenm
alige eigen aar. Tuink amers en
dienst gebou wen maken intrin siek deel uit van dit
type van heren huis,
even'a ls de grote , ommuu rde tuin.
De histo risch er meer bepaa ld archi tectu urhis torisc
he waard e wordt
omsch reven als volgt :
Gaaf neoc lassic istisc h heren huis dat door zijn
vroeg e bouwd atum, circa
1837, zijn vrijw el ongew ijzigd e voorg evel, indel
ing en hoofd struct uren, een
steed s zeldza mer worde nde getuig e is van de toenm
alige archi tectu ur in het
algem een en van dit stads gedee lte in het bijzo
nder. De versc hillen de
vergr oting s- en aanpa ssings werke n uitgev oerd in
1906, zoals de aanbou w van
de Egypt ische kamer , de twee dienst gebou wen en
de veran da met wc en terra s,
werde n met groot respe ct voor de archi tectu ur
van het besta ande gebouw
uitgev oerd. De rijke lijke , eclec tische inter ieuri
nrich ting uit dezel fde
perio de verto ont een staal kaart aan stijle n: neocl
assici sme, neo-V laams e
renais sance , neo-L odewi jk XV en XVI, zelfs een
volle dig in Egypt ische stijl
gedec oreerd e kamer , die door de volle dighe id en
gaafh eid van de ensem bles
van een onsch atbare waard e is voor de kenni s en
verde re studi e van het
burge rlijke inter ieur in de belle époqu e.
De artist ieke waard e wordt omsch reven als volgt
:
De gelij ktijd ige inric hting van de leefru imten
in neocl assic istisc he, neoVlaam se renai ssanc e-, neo-L odewi jk XV- en XVI-,
Eypti sche en eclec tisch e
stij 1 manif estee rt zich als een n-Gesa mtkun stwerk
" waard oor aan de
amba chteli jke kwali teiten van de uitvo ering duide
lijk een artis tiek gehal te
wordt toege voegd .
Art. 3. Met het oog op de besch ermin g zijn van
toepa ssing :
A. De besch ikking en van het beslu it van de Vlaam
se reger ing van 17 novem ber
1993 tot bepal ing van de algem ene voors chrift en
inzak e instan dhoud ing en
o~derhoud van
monum enten en stads - en dorps gezic hten (Belg isch
Staat sblad 10 maart 1994) .

Bruss el,
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Vlaam s minis ter van Finan ciën en Begro ting en
Ruim telijk e Orden ing,

--~
Dirk VAN

2
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