Vlaamse overheid

Mïnisterieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen Ursulinenklooster met scholen, boerderij en
binnenkoer te MAASEIK

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE 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 ;

Gelet

op

het

monumenten

en

decreet

stads-

van 3 maart

en

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 rnaart 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, 19 mei 2006, 30 juni 2006,
1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober
2007, 14 november 2007, 5 september 2008, 22 september 2008
en 6 januari 2009;

BESLUIT

Het ontwerp van lij st van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 rnaart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december

Artikel 1.

1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999,
december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004 en 10 rnaart 2006:

Wegens de historische, historische in casu architectuurhistorische
sociaal-culturele waarde:
- als monument:
eclectisch en neogotisch ursulinenklooster met scholen,
boerderij
binnenkoer, deels naar ontwerp van M. Christiaens, gelegen te
Maaseik (Maaseik), Boomgaardstraat 18-24;
bekend ten kadaster:
Maaseik, 1e afdeling,

Artikel 2.

7

en

en

sectie E, perceelnumrner(s) 811M, 811N/DEEL.

Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt 1

het gezamenlijk voorkomen en de
intrinsieke waarden gemotiveerd:

onderlinge

samenhang

ursulinenklooster
Maaseik
(Maaseik),
het
voormalig
huishoudschool,
dito
bakkerij
en
oudste
deel
van
Boomgaardstraat nr. 18-24

van

wordt door
de volgende

voormalige
met
basisschool,
de

De historische waarde:
Deze waarde ligt in de vestiging in Maaseik van de ursulinenorde in 1837,
de
eerste
stichting
in
Limburg,
aanvankelijk
in
het
voormalige
minderbroedersklooster,
later in het
in de
jaren 1880 opgetrokken
ursulinenklooster met lagere meisjesschool.
De historische, in casu architectuurhistorische waarde:

Deze waarde ligt in de uitbouw in eclectisch stijl, bij het klooster en
internaat met· nee-Tudorinslag, naa.r ontwe;t:p van de bekende Limburgse
architect Mathieu Christiaens {Tongeren). H9t interieur behield bovendien
heel wat waardevolle
originele elementen
{vloeren,
trappen,
ijzeren
zuilen, plafonds,
binnenschrijnwerk,
gebint,
keramische
wandbekleding ... ) .
De sociaal-culturele waarde:

De ursulinen hebben een baanbrekende rol gespeeld in het onderwijs in
Limburg, Vlaanderen en België, door de oprichting van lagere scholen,
internaten, noviciaten en huishoudscholen.
Artikel 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, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994 en 22 augustus 2006).

Brussel,

0 8 APR. 2009

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening

Dirk VAN MECHELEN
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