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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van
het standbeeld koningin Astrid in Kraainem
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten 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 2001, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 6 november 2013 tot vaststelling
van een ontwerp van lijst van het als monument te beschermen
standbeeld koningin Astrid te KRAAINEM;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed en gelet op het advies van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 3 april
2014,

BESLUIT:
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten 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 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10
maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:
Wegens de historische, de artistieke en de sociaal-culturele waarde als monument:
Standbeeld koningin Astrid, gelegen in
Kraainem, Koningin Astridlaan zonder nummer
bekend ten kadaster:
Kraainem, 1ste afdeling, sectie B, deel van het openbaar domein (zonder
perceelnummer)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.
Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
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Historische waarde:

Plantsoen met beeld van koningin Astrid, als onderdeel van de nieuwe Astridlaan,
aangelegd tussen 1935 en 1937, en vernoemd naar de kort daarvoor tragisch overleden
vorstin.
Artistieke waarde:

Sculptuur, sokkel met bassin en omheining zijn representatief voor de art decavormgeving in de jaren '30 van de 20ste eeuw. Ze passen binnen het
stedenbouwkundig concept van de Koningin Astridlaan en dienen dan ook als een
representatief voorbeeld van een 'gesamtkunstwerk' in de openbare ruimte beschouwd
te worden.
Sociaal-culturele waarde:

Straat en plein werden aangelegd tussen 1935 en 1937 en vernoemd naar de in 1935
tragisch overleden koningin Astrid. Het getuigt van de schokgolf die door het volk ging
en de drang van de Belgische bevolking tot herinnering van de bijzonder geliefde
vorstin die opviel door haar sociale betrokkenheid in de problematische jaren '30 van de
20ste eeuw.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009, 4 december 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012
(Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari
2010, 2 augustus 2011 en 27 juli 2012).

3 0 SEP. 2014
Brussel,
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

