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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
VASTSTELLINGVAN EEN ONTWERPVAN LIJSTVAN VOOR BESCHERMING
VATBARE MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTERVAN 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 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
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 en 21 november 2003;
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;

BESLUIT:

Artikel!. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare monumenten,
stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, 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 en 21 november 2003:
Wegens de historische waarde:
- als monument:
Het Zwartzusterklooster met inbegrip van de tuin, gelegen te
Asse (Asse), Weversstraat 1;
bekend ten kadaster:
Asse, 2e afdeling, sectie L, perceelnummers 463V, 464H(DEEL).

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het uitzonderlijke
karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
Historische waarde van het Zwartzusterklooster met inbegrip van de tuin: opmerkelijk en
centrumdominerend U-vormig rond een tuintje met H.- Hartbeeld ingeplant ensemble - een in
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1703 door "vorster" Philips van Innichhoven (1665-1718) opgetrokken ruime en voorname
herenwoning- die in 1835 werd aangekocht en systematisch werd uitgebreid door de in 1822
opgerichte congregatie van Zwartzusters van Asse, in oorsprong een caritatieve instelling die
in 1818 was ontstaan onder impuls van Petrus-Johannes Luckx (1761-1839), voormalig prior
van de norbertijnenabdij van Grimbergen en nadien pastoor van het Gasthuis van Asse,. Met
ziekenzorg aan huis en opvang van weesmeisjes complementair aan de functies van het vlakbij gelegen 17de eeuwse gasthuis (beschermd monument bij K.B. van 10 mei 1973) getuigt het
stilistisch boeiende, 18de en 19de eeuwse Zwartzustercomplex zowel van de dynamiek van de
jonge stichting als van de eenweulange rol van Asse als zorgverleningcentrum met een brede
regionale uitstraling.
Historische i.c. de architectuurhistorische waarde: typologisch en stilistisch markant ensemble waarbij de onderscheiden, U-vormig geschikte volumes de interne organisatie en werking
weerspiegelen: de tot klooster omgevormde, 1703 gedateerde Loclewijk XN herenwoning die
met haar voorname witbepleisterde pilastergevel en driehoekige frontonbekroning de ganse
site domineert; de sober-functionele, neoclassicistische volumes van het weeshuis (ca. 1835)
en van de haakse dienstvleugel (ca 1866 e.v.); de eveneens neoclassicistische kapel uit 1851 een zaalkerkje met driezijdige koorsluiting- die met haar strakke pilastergevel stilistisch refereert aan de oudere herenwoning; en tenslotte de neogotische, eenbeukige kapel met driezijdige koorsluiting van de Brusselse architect Emar Collès, medestichter van de Brusselse SintLucasscholen, die inwendig wordt gearticuleerd door muurhoge driekwartzuiltjes met bladwerkkapiteel en polygonale sokkel die een gepolychromeerd, houten spitstongewelf dragen,
het geheel gestoffeerd met verzorgde parket- en tegel vloeren, glas-lood-ramen met heiligenfiguren, een orgel en een natuurstenen altaar.

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 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

2 8 JUL 1006
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
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