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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen Mijnwerkersschool te HOUTHALEN-HELCHTEREN

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

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 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009,4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010
en 19 november 2010,

BESLUIT:

Artikel 1. 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 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 en 27 maart 2009:

Wegens de historische, in casu de architectuurhistorische waarde en de sociaal
culturele waarde
- als monument
Pastorijstraat 40/ 1, Mijnwerkersschool, gelegen te
HOUTHALEN-HELCHTEREN (HOUTHALEN), Pastorijstraat 40/1
bekend ten kadaster:
HOUTHALEN-HELCHTEREN, 1e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 166W6
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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Art 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
-historische waarde:
De historische waarde ligt in de uitbouw in de Joop van de jaren 1950 in Houthalen, de
jongste der Limburgse mijnen, van een Kempisch Leercentrum voor Jonge Mijnwerkers,
alsook van een dienstencentrum sinds het einde van de jaren 1980. De aandacht die de
mijn van Houthalen met dit initiatief geeft aan het mijnonderwijs kadert binnen het
gezamenlijke initiatief van de diverse mijnzetels om vanaf 1954 gespecialiseerde
leercentra in de buurt van de mijnen te beginnen waar de algemene vorming van
toekomstige mijnwerkers zou worden verzorgd. De achterliggende idee was dat de
vorming van geschoolde mijnwerkers met "degelijk beroepsoverleg en ontwikkelde
persoonlijkheid"' de productiviteit en veiligheid in de mijnen zou verhogen en het beroep
zou opwaarderen.
-historische , in casu architectuurhistorische waarde:
Gebouwd op de vooravond van de steenkoolcrisis van 1958, getuigt deze vakschool
voor mijnwerkers al van een in het oog springende vooruitstrevendheid en optimisme,
typisch voor de Expo 58-tijd. Met de schacht- en koeltorens van de mijnzetel op de
achtergrond is het K.L.J.M. quasi een symbool van een laat-modernistische architectuur
die na de Tweede Wereldoorlog zijn voedingsbodem vond in industriële productie,
rationele opbouw en het gebruik van nieuwe technieken en materialen. Een sterk
prominente betonstructuur, klaar afgelijnde volumes met platte daken en een vrije
invulling van de gevels met moderne materialen zoals glas, staal (voor ramen en
deuren) en geprefabriceerde platen in gewassen silexkeien, resulteren in een
eenvoudige en sobere architectuur. Speciaal aan het gebouw is de zichtbare
betonstructuur die een uitgesproken expressief element uitmaakt.

- sociaal culturele waarde:
De sociaal culturele waarde ligt in de algemene, schoolse vorming van toekomstige
mijnwerkers om de productiviteit en veiligheid te verhogen en in de ontwikkeling vanaf
het einde van de jaren 1980 van andere maatschappelijke functies met een plaatselijke
en regionale uitstraling.
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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 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 201 0).
Brussel,

3 0 MEl 2011

Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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Geert BOURGEOIS

