Mînisterieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst
van als monument te beschermen Provinciale School voor Vroedvrouwen
en omgeving in Hasselt

DE 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 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 199B , lB 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 , 19 mei 2006 en 28 juni
2007,

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 dorpsgezich t en, gewijzigd bij de decreten van 1B december
1992 , 22 februari 1 995 , 22 december 1995 , 8 december 199B , 18 mei 1999, 7
december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006 :

1° Wegens de historische , artistieke, historische in casu
architectuurhistorische en sociaa l- culturele waarde :
- als monument:
Provinciale School voor Vroedvrouwen ontworpen door architect Léon Jaminé ,
met conciërgewoning , gelegen te
Hasselt (Hasse l t) , Guffenslaan 39 ;
bekend ten kadaster :
Hasselt, Be afdeling , sectie D, perceelnummer 173E2/DEEL .
2° Wegens de historische en sociaal - culturele waarde :
- als stadsgezicht:
de kraamkliniek en het afzonderingspaviljoen van de vroegere provinciale
vroedvrouwenschool , gelegen te
Hasselt (Hasselt), Guffenslaan 39 ;
bekend ten kadaster:
Hasselt , Be afdeling, sectie D, perceelnummers 173D2 , 173E2/DEEL , 173F2 .

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:

Dient te worden beschermd als monument omwille van het algemeen belang
gevormd
door
de
historische,
artistieke,
historische
in
casu
architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde:
Hasselt, de vroegere Provinciale School voor Vroedvrouwen, het huidige
Provinciaal
Hoger
Instituut
voor
Verpleegkunde,
met
voormalige
conciërgewoning,
maar
zonder
de
achterin
gelegen
kraamkliniek
en
afzonderingspaviljoen, Gutfenslaan nr. 39:

De historische waarde:
Het gaat om een vroege oprichting van een vroedvrouwenschool in Hasselt, de
eerste in Limburg, aanvankelijk aan de Botermarkt in 1837 en later op
andere locaties. De huidige instelling, met de eerste volwaardige
kraamkliniek, werd in 1911-1913 aan de Gutfenslaan opgetrokken, naar
ontwerp van Léon Jaminé (1858-1921), (Hasselt). Het initiale concept werd
aangepast door architect A. Lippens uit Hasselt. Later kwamen er
uitbreidingen, waaronder de verhoging met één bouwlaag en de constructie
van de linkeraanbouw. Hier werd ook het eerste volledige centrum voor
bloedtransfusie van Limburg gevestigd. In het complex kwam eveneens de
eerste school voor verpleging en verzorging van deze provincie tot stand.

De artistieke waarde:
De provinciale architect Léon Jaminé toont hier ZlJn bouwkundige
kwaliteiten. Hij was zeer goed bewust van de formele, constructieve en
materiaaleigen kenmerken van de middeleeuwse architectuur. Ondanks het feit
dat hij doorgaans ontwerpen in neostijlen maakte, hoorde hij nochtans
vooral thuis in een classicistische kunstvisie en ontwierp hij ook
eclectische gebouwen, zoals de Vroedvrouwenschool.
De historische, in casu architectuurhistorische waarde:

Het complex is beeldbepalend gelegen aan de groene boulevard van Hasselt,
is functioneel opgevat, heeft een symmetrisch gecomponeerde gevel en een
eclectische vormentaal.
De sociaal-culturele waarde:

Jarenlang was er in de school pedagogische activiteit met uitstraling voor
Hasselt en de gehele Limburgse provincie.

Dient te worden beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang
gevormd door de historische en sociaal-culturele waarde:
Hasselt, de kraamkliniek en het afzonderingspaviljoen van de vroegere
Provinciale School voor Vroedvrouwen 1
het
huidige
Provinciaal
Hoger
Instituut voor Verpleegkunde, Gutfenslaan nr. 39:
De waarden worden als volgt omschreven:

De historische waarde ligt hierin dat de weliswaar aangepaste kraamkliniek
en het afzonderingspaviljoen van 1911-1913 en 1935 integraal deel uitmaken
van de schoolsite 1 beeldbepalend zijn 1 ondanks de ligging meer achteraan
het terrein, en eveneens werden ontworpen door dezelfde architecten als die
van de school, namelijk Léon Jaminé (1858-1921) uit Hasselt, die sinds 1889
provinciaal architect was in navolging van zijn vader, en A. Lippens
eveneens uit Hasselt.
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De sociaal-culturele waarde bestaat erin dat ook deze gebouwen van het
complex getuigen van de jarenlange pedagogische activiteit met uitstraling
voor Hasselt en de gehele Limburgse provincie.

Art. 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,

3 1 DEC. 2007

Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

_ _j
Dirk VAN MECHELEN
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