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!Ylinisterieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
stadsgezicht te beschermen Groot Begijnhof met omgeving: uitbreiding te
Mechelen

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 en sociaal-culturele waarde
- als stadsgezicht
Groot Begijnhof met omgeving: uitbreiding, gelegen te
MECHELEN , Acht Zalighedenstraat, Begijnenkerkhof, Cellebroedersstraat,
Conventstraat, Fonteinstraatje, Hoviusstraat, Jezuspoort, Krankenstraat, Krommestraat,
Moreelstraat, Nonnenstraat, Schrijnstraat, St.-Aiexiusstraat, St.-Beggastraat, Twaalf
Apostelenstraat en Vrouw van Mechelenstraat zn
bekend ten kadaster:
MECHELEN, 1e afdeling, sectie A, perceelnummer(s)
104C,105, 106A,108C,108C2,109/2,109B,11 0N,110P,111 D, 111 E, 112H,112K,112L,113
C,116C, 116D, 117B, 120A, 121 A, 122A, 123A, 124A, 125D, 125E, 126G, 127B, 128/2, 128H, 1
28K,134E, 135B, 136A, 136C, 137E,37F,138H, 138M, 140C, 141 C, 142A, 143B,16,17
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A, 17B, 19A, 19B,20A,21 E,222A,224E,22C,22D,23A,23B,24A,25,261 M,26A,27A,27B,27
C,27D,28G,28P,28W,28X,2C2
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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:
Na de verwoesting van een eerste begijnhof buiten de stadsmuren vestigden de
begijnen zich in 1595 in een weinig bewoonde stadswijk van Mechelen. Geleidelijk
groeide hier een bloeiend begijnhof als een stad in de stad, afgesloten door poorten,
huizenrijen en een deel van de stadsmuur. Het Groot Begijnhof van Mechelen wordt tot
de representatieve voorbeelden op de lijst van het werelderfgoed gerekend omwille van
zijn unieke geschiedenis en uitzonderlijke typologie als begijnhof dat gevestigd werd in
een reeds bestaande stadswijk. Het behoort als geheel tot het karakteristiek
bouwkundig erfgoed dat een beeld geeft van de begijnenbeweging die acht eeuwen
lang een inherent element was van de stedelijke samenleving in Vlaanderen.
Sociaal-culturele waarde:
De begijnen waren groepen vrouwen die zich in een religieuze gemeenschap
verzamelden, maar die zich in tegenstelling tot de vrouwelijke kloosterorden, niet
terugtrokken uit de maatschappij. Het begijnhof is de materiële weerspiegeling van deze
specifieke samenlevingsvorm van zelfstandige, vrome vrouwen die ontstond op het
einde van de twaalfde eeuw en in Vlaanderen bleef voortbestaan tot in de
negentiende/twintigste eeuw. In de huidige maatschappij blijft de continuïteit van de
woonfunctie belangrijk en vormen de begijnhoven een equivalent voor recentere
woonerven.

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 JUNI 2011
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

