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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst
van als monument te beschermen voormalig bankgebouw J. Nagels te
AARSCHOT
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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;

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,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011,

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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012 :
Wegens de historische waarde:
- als monument
voormalig bankgebouw J . Nagels, gelegen te
AARSCHOT, Bogaardenstraat 23
bekend ten kadaster:
AARSCHOT, 2e afdeling, sectie H, perceelnummer 63F
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door de volgende

intrinsieke waarde gemotiveerd:
Historische waarde:
Ingeplant langs de belangrijke historische invalsweg Diest - Lier is de voormalige bank

J. Nagels, opgetrokken in 1927, een historisch waardevolle getuige van de
wederopbouw van Aarschot
Samen met de omringende
herinnering aan de bloedige
maar straalt het anderzijds
toekomst.

na de gewelddadige verwoestingen in augustus 1914.
wederopbouwpanden vormt het enerzijds een tastbare
repressie waaraan de stad tijdens W.O.I ten prooi viel,
ook het vertrouwen en optimisme uit in een nieuwe

Historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Het voormalige bankgebouw J. Nagels annex woongelegenheid, opgetrokken in 1927
naar ontwerp van de in Aarschot gevestigde architect Victor Van Roey (1886 - 1968)
neemt zowel op typologisch, constructief als stilistisch vlak een uniek plaats in, in de
wederopbouwarchitectuur van Aarschot. Door zijn monumentaliteit, rijke materiaalkeuze
en art deca-ornamentiek als architecturale veruitwendiging van zijn financiële macht is
het bankgebouw sterk beeldbepalend aanwezig in de straat. Eigen aan de
interbellumarchitectuur worden ook hier moderne en ambachtelijke bouwwijzen
gecombineerd wat zich vertaalt in een betonnen skeletstructuur voor de lokettenzaal
verborgen achter een traditioneel opgetrokken bakstenen straatvolume uitgewerkt met
een expressief eclectische gevelfront in bak-, simili- en blauwe hardsteen waarbij de
gevelopbouw verwijst naar het classicisme en de ornamentiek naar de art deco. De
oorspronkelijke indeling van het gebouw in functie van privé- en publieke vertrekken
bleef bewaard; alsook een groot deel van de rijke art deca interieuraankleding. De
voormalige lokettenzaal met toegang naar de ondergrondse kluizen verwijst nog naar
de vroegere financiële functie. De verwerking van lanterneaus en de veelvuldige glasin-loodvensters in de deuren zorgen voor een optimalisering van de natuurlijke
lichtinval, een kenmerk ontleend aan de art nouveau en typisch voor de rijkere
interbellumarchitectuur. Dit totaalontwerp met grote ensemblewaarde getuigt van een
hoogstaande kwalitatieve wederopbouwarchitectuur en is binnen het gekende
Aarschotse wederopbouwoeuvre van architect Van Roey zijn meest progressieve
ontwerp.
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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, 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).
Brussel,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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Geert BOURGEOIS

