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Vlaamse overheid

MINI STERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT , STADS - OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELI JKE ORDENING,
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 i
Gelet

op het

monumenten

en

decreet van

stads-

en

3 maart

1976

tot

dorpsgezichten,

bescherming van

gewijzigd

bij

de

decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21
november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering,
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004,
23 december 2005 en 19 mei 2006;

Gelet

op

het

ministerieel

besluit

van

houdende ontwerp van lijst van voor
monumenten, stads- en dorpsgezichten ;

10

september

bescherming

Gelet op het advies van de Koninklijke
Monumenten en Landschappen van 08 maart 2007,

2006

vatbare

Commissie

voor

BES LUIT

Artikel 1 . Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976 tot bescherming van monument en en stads- en
dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari
1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999 , 7 december 200 1 , 21
november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006 :
1° Wegens de historische waarde :
- als monument :
Red Star Line I, gelegen te Antwerpen, Rijnkaai 1 4 :
bekend ten kadaster:
Antwerpen, 7e afdeling, sectie G, perceelnummer 1 29B3 .

Art . 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
uitzonderlijke karakter van vo l gende intri nsieke waarde gemotiveerd :

1° Historische waarde:
Het gebouw werd opgericht in 1 894 als vervanger van een ouder gebouw uit
1873. Het is het oudste en kerngebouw van de Red Star Line Company dat
later uitgebre i d werd met de aanpalende gebouwen . Het gehele complex
fungeerde op het ei nde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw als één
van de belangrijkste ver t rekpunten van de grote emigratiebeweging van
Europa naar Amerika. De huidige gebouwen zijn de enige nog resterende

mater iële getuig en van deze beweg ing die zowel
voor de socia le gesch ieden is
van Europ a als voor Ameri ka van buiten gewoo n belan
g is gewee st.
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
onder houd van monum enten en stads - en dorps gezic
hten (Belg isch
Staat sblad 10 maart 1994) .

05 JUNI 2007
Bruss el l
Vlaam s minis ter van Finan ciën en Begro ting en
Ruim telijk e Orden ing I
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