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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de
nijverheidsschool en lagere school uit 1857-1912 in Gent
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1,
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regering van 25 ]Uh 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1°;
Gelet op het mm1sterieel beslult van 7 JUli 2017 tot voorlopige bescherming als monument
van de niJVerheidsschool en lagere school Uit 1857-1912 in Gent;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden is van 31 juli 2017 tot en met 29 augustus
2017 en waarvan de behandeling van de bezwaren IS opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdossier, de erfgoedwaarde van de mjverhe1dsschool en lagere school uit 18571912 aantoont;
Overwegende dat de nijverheidsschool en lagere school u1t 1857-1912 als monument
architecturale waarde bezit d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het complex is een representatief voorbeeld van de Rundbogenst1l, een eclectische vorm van
neoromaanse vormgevmg - zoals de naam zegt m de eerste plaats gekenmerkt door de
toepassmg van rondbogen - met verwerking van elementen Uit de Italiaanse (FlorentiJnse)
renaissance, de byzantiJnse en/of vroegchnsteh]ke stiJl en de gotiek (zoals de decoratie met
v1erlobben). De bewaring van het oorspronkeliJk schn]nwerk, die bepalend 1s voor deze stiJl,
verleent het complex een grote gaafheld en herkenbaarheid. De Rundbogenstil werd vooral
toegepast midden 19de eeuw, maar biJ d1t complex h1eld men UitzonderliJk tot begm 20ste
eeuw vast aan deze vormgevmg wat het geheel een hoge ensemblewaarde geeft E:m wat
getu1gt van de blijvend hoge waardenng voor deze architectuur.
Het complex nuanceert ook het gekende verhaal van de 19de-eeuwse scholenbouw m
Vlaanderen: een evolut1e van neoclassiCisme naar neo-VIaamserena1ssance-stul en
neogotiek, eventueel aangevuld met een 1deolog1sche connotatie (waarbiJ neoclassiCisme en
later neo-VIaamserenalssance-stiJI staan voor de liberale 1deolog1e, en neogotiek voor het
(ultramontane) katholicisme). Hoewel 1deolog1e m somm1ge gevallen een rol speelde, 1s het
duidelijk dat d1t mmder doorslaggevend was m de stiJlkeuze dan biJVoorbeeld het onderscheld
tussen betalende scholen (zoals deze aan de Llndenle1) met een njkelrJk gedecoreerde
architectuur, en de kosteloze, veel soberdere gemeentescholen. Van de 38 bewaarde Gentse
stadsscholen Uit de lange 19de-eeuw ZIJn slechts twee niet-representatieve voorbeelden
beschermd als monument, en 1s de meiSJesschool aan de Lindenlel één van de meest
mteressante.
De gebouwen aan de Lmdenle1 Illustreren bovendien hoe de architectuur werd mgezet als
opvoedmgs- en d1sc1plrneringmstrument. Voorbeelden hiervan ZIJn enerZIJdS het besloten
.karakter van de s1te (ondanks de centrale locatie zoveel mogeliJk afgezonderd van de straat
met hoog geplaatste ramen d1e geen UitZicht en afleidmg toelaten) en anderziJds het
permanente toez1cht bmnen de muren (onder andere gerealiseerd door de openingen in de
muren van de traphallen).
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De gebouwen hebben een belangnJke plaats m het oeuvre van de ontwerpers, m de eerste
plaats van Adolphe Edouard Theodore Pauli (1820-1895). Pauli kwam u1t een Du1tse familie
en volgde ook middelbaar onderWIJS m Dwtsland. In 1841 behaalde hiJ het diploma van
mgen1eur-arch1tect aan de R1]ksumvers1te1t m Gent waarna hiJ ZIJn stud1es voortzette aan de
school voor architectuur m Munchen (1846). Ter voltoo1mg van ZIJn stud1es verbleef hiJ nog
dne Jaar m Italie. In 1850 startte hiJ m Gent ZIJn carnère als professor-directeur m de
architectuur aan de KonmkliJke Academie voor Schone Kunsten en zeven Jaar later werd hiJ
benoemd tot stadsarchitect, een ambt dat hiJ zou Uitoefenen tot 1867. BelangnJke realisaties
van hem ZIJn de Inf1rmene van de RIJkskalome voor Gez1nsverplegmg (1861-1862) m Geel en
het Gwslamgest1cht (1853-1876), het Lousbergsmst1tuut (1861-1866), het burgerliJk
hospitaal "De BIJioke" (1864-1880), het un1vers1ta1re "Inst1tuut der Wetenschappen" (18831890) en heel wat scholen m Gent. HIJ hanteerde hierbiJ zowel de neo-Italiaanse renaissance
als de Rundbogenstil (ongetWIJfeld onder Invloed van ZIJn ople1dmg m Munchen en Italie) en
m mmdere mate de neogotiek. De school aan de Lindenlel IS st11ist1sch dan ook exemplansch
voor ZIJn oeuvre. Ook ZIJn voorliefde voor symmetne, het gebruik van een centrale as, en het
voorzien van bmnenplaatsen, ZIJn kenmerken van ZIJn architectuur d1e m d1t complex naar
voor komen.
De noordeliJke u1tbre1d1ng van 1897-1900 liJkt door de consequente toepassmg van de
Rundbogenstil op het eerste gez1cht mmder representatief voor het oeuvre van Charles Van
Rysselberghe (1850-1920) maar ze illustreren ZIJn reputatie als scholenbouwer (met mmder
dan 22 van de 38 Gentse gemeentescholen wt de penode 1800-1914 ZIJn van ZIJn hand) en
ZIJn rat1onele-econom1sche toepassmg van meuwe matenalen zoals IJZer (biJVoorbeeld m de
overkappmg van de lokalen);
Overwegende dat de niJVerheidsschool en lagere school u1t 1857-1912 als monument
h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De s1te 1s een getu1ge van de evolutie van het onderWIJS als mstelling. Van midden 16de eeuw
tot emd 18de eeuw was er op deze plek een meiSJesschool gevestigd als onderdeel van het
klooster. In de 19de eeuw nchtte de stedeliJke overheld er een niJVerheidsschool (1827) en
een stedeliJke lagere school (1867) op. De niJVerheidsschool IS de oudste technische school
m Vlaanderen en hennnert aan de verwezenliJkingen 1nzake onderWIJS en mdustnalisenng van
het Hollandse reg1me m Gent. De constante u1tbre1dmg van haar gebouwenpatnmomum m
de 19de en 20ste eeuw weerspiegelt het belang van Gent als mdustnestad. De meiSJesschool
getu1gt van de koppos1t1e d1e Belg1e volgens de PanJse stadsarchitect Félix NarJOUX (1878)
m1dden 19de eeuw had mzake scholenbouw, mede dankziJ de wet op het lager onderWIJS van
23 september 1842 d1e stelde dat er m elke gemeente een school moest ZIJn. De stad Gent
nam bovendien m Belg1e een voortrekkersrol op, onder andere op het gebled van lagere
scholen voor meiSJeS.
De s1te 1s representatief voor de 1nvloedn]ke rol van de 19de-eeuwse stadsarchitecten als
ontwerpers van openbare gebouwen, en m het biJzonder hun rol m de u1tbouw van de
schoolmfrastructuur. Paull (1856-1867) ontw1erp v1]f scholen waarvan de niJVerheidsschool
als eerste en de meiSJesschool als laatste, J. P. Hofman (1867-1879) voerde verschillende
verbouwmgen en u1tbre1dmgen u1t aan het Gentse scholenpatnmomum, en Charles Van
Rysselberghe (1879-1916) coordmeerde de bouw van met mmder dan 22 meuwe
stadsscholen, naast verscheldene verbouwmgen en u1tbre1dmgen.
Het lot van het Smt-Agneteklooster dat z1ch vanaf m1dden 15de eeuw tot emd 18de eeuw op
deze s1te bevond, 1s representatief voor de gesch1edems van heel wat religieuze mstellingen
d1e emd 18de eeuw werden afgeschaft, waarna hun onroerende goederen gebruikt werden
voor openbare functies zoals onderWIJS.
Ten slotte verlenen de schoolgebouwen als context betekenis aan het oorlogsgedenkteken op
de bmnenplaats, dat hulde brengt aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en Tweede
Wereldoorlog d1e verbonden waren aan de vroegere niJVerheidsschool, later het KonmkliJk
Techmsche Atheneum;
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Overwegende dat de niJVerheidsschool en lagere school u1t 1857-1912 als monument
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Een heel typ1sch aspect voor de 19de-eeuwse schoolarchitectuur IS de aandacht voor gezonde
lucht door m1ddel van vent1lat1e, wat nog aanwezig 1s biJ de gebouwen u1t de penode 18571900. De verluchtmg en verlichtmg van de gebouwen gebeurde door middel van
vernieuwende constructles (m het biJZonder de ventilatieroosters en opengaande delen m het
schn]nwerk);
techn~sche

Overwegende dat de niJVerheidsschool en lagere school wt 1857-1912 als monument
archeologische waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Van de 15de eeuw tot emd 18de eeuw bevond z1ch op deze s1te het Smt-Agneteklooster, met
onder andere een kerk en kloostergang. D1t klooster 1s fragmentair bewaard gebleven 1n de
hwd1ge gebouwen en hoogstwaarschiJnliJk bleven ook 1n de ondergrond heel wat sporen
bewaard,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artikel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen defm1t1ef beschermd als
monument:
NIJVerheidsschool en lagere school u1t 1857-1912, Lmdenle1 38 m Gent, bekend ten kadaster:
Gent, 15de afdeling, sect1e F, perceelnummer 0701G.

De defm1tlef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslwt gevoegd.
Art.
1°
2°
3°
4°

2. §1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
architecturale waarde;
h1stonsche waarde;
technische waarde;
archeologische waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Exteneur
Het beschermde monument bestaat u1t een brede monumentale vleugel (nok parallel aan de
straat), u1tz1end op de straat, en haaks erop twee even monumentale vleugels d1e een smalle
rechthoekige bmnenplaats omsluiten d1e ook aan de achterZIJde bebouwd IS. De meest
zuideliJke van de twee haakse vleugels 1s de niJVerheidsschool (1857-1859) d1e een L-vorm1g
complex vormt samen met de meiSJesschool (1865-1867) aan de zuidZIJde van de Lmdenle1.
De u1tbre1dmg van de niJVerheidsschool wt 1897-1900 vormt de noordeliJke haakse vleugel
en 1s een T-vorm1g gebouw met gevel aan de Llndenle1. In het zuideliJke deel van dat Tvormlge volume aan de Lmdenle1 bevmdt z1ch de centrale toegang tot de bmnenplaats. Aan
de ZIJde van de bmnenplaats IS tegen d1t volume een overdekte gaanden] aangebouwd met
zadeldak op eenvoudig IJZeren gebmt en IJZeren zuiltJeS met standvinken. D1t geeft de
bmnenplaats de functie van een préau, een mult1funct1onele, semipublieke ru1mte, typ1sch
voor het 19de-eeuwse schoolgebouw. Aan de westZIJde van de rechthoekige bmnenplaats
bevmdt z1ch een oorlogsgedenkteken. Ten westen van het volume u1t 1857-1859 IS de
motorenzaal aangebouwd.
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De gevelarchitectuur aan de Lmdenle1 en aan de zuidZIJde van de binnenplaats
(nijverheidsschool van 1857-1859) is opgevat m Rundbogenstil, een eclectische stiJl met
voornamelijk neoromaanse elementen zoals de rondboogvormige gevelopenmgen met
geliJkvormige nissen en roedeverdeling, de baksteenfnezen en het honzontale accent, maar
ook met mvloeden van de Italiaanse renaissance en neogotiek. In het bijzonder wordt
gewezen op het u1terst waardevolle originele schrijnwerk dat vn) algemeen bewaard 1s (wat
heel UitzonderliJk 1s) en dat ook typisch IS voor de ontwerper (Adolphe Pauli). De omkadenng
van de vensters 1s Uitgevoerd in hout, de roedeverdeling m uzer. De meeste vensters bevatten
opengaande onderdelen voor ventilatie (biJvoorbeeld het oculus) maar de deta1llenng 1s
gevaneerd. Zo zijn de vensters op de eerste verd1epmg van de niJVerheidsschool wt 18571859 Ingevuld met metalen geprofileerde tweelichten waarop een geprofileerd oculus en
stiJlen d1e Uitgewerkt zijn als zuiltJes met kapiteel.
De niJVerheidsschool van 1857 heeft een liJstgevel van negentien traveeen en twee
bouwlagen onder een zadeldak met markerend m1ddennsaliet van zeven traveeen en dne
bouwlagen, afgelund door pilasters. De gevel wordt verlevendigd door een borstwering, met
een overhoekse baksteentnes en een fries met vierkante paneeltJes waann vierlobmotief (met
daann decoratieve vent1lat1eroosters), alsook een overhoekse baksteenfries onder de
kroonliJst. Voor 1908 telde d1t m1ddennsaliet twee bouwlagen en werd het bekroond met een
att1ek en centraal aed1culum. Deuren en vensters ZIJn rondboogvormig met bakstenen
waterliJsten, m het m1ddennsaliet per travee gevat en afgeliJnd door lisenen. De later
toegevoegde tweede verd1epmg van het m1ddennsaliet bevat klemere, gekoppelde vensters
met hardstenen m1ddenst1]l. Het parement is uitgevoerd in rode Boomse baksteen met rode
knipvoegen.
De voormalige meisjesschool (het zuidelijk volume aan de Lindenle1) heeft een rode
bakstenen liJstgevel van zeven traveeen en twee bouwlagen onder een schilddak, met een
middennsaliet van VIJf traveeèn met lisenen en boogfnezen, geflankeerd door vlakke pilasters
emd1gend op postamenten d1e de volle bakstenen att1ek begrenzen. Decoratle wordt - net
zoals biJ de niJVerheidsschool wt 1857 - gevormd door een borstwenng met een overhoekse
baksteenfries en een fries van Vlerkante paneeltjes met VIerlobmotief (en decoratieve
ventilatie- of verwarmingsroosters), alsook een overhoekse baksteentnes onder de kroonliJst.
Centraal wordt de liJstgevel bekroond door een hardstenen gevelsteen met het wapenschild
van de stad Gent en het opschnft "Ecole communale pour demoisselles MDCCCLXV". De
rondboogvormige vensters zijn per travee door een rondboog omvat waarboven op de~eerste
verd1epmg nog een Witstenen waterlijst. In vergeliJking met het oorspronkelijke ontwerp sluit
de Uitgevoerde gevel meer aan bij de indelmg van het gebouw, met behoud van de symmetrie
maar mmder regelmatig. Zo ZIJn de vensters m de ZIJdelen anders opgevat dan d1e m het
m1ddennsaliet met een 1ets groter middelste venster waardoor dnelichten ontstaan. De
d1recteurswonmg van deze meiSJesschool 1s ook m de Uitgevoerde voorgevel n1et duideliJk
herkenbaar. Het schn]nwerk m d1t volume IS vergelijkbaar met dat van de vleugel wt 1857
en ook vn] algemeen bewaard.
De laat 19de-eeuwse u1tbre1dmg van de nuverhe1dsschool heeft aan de Lmdenle1 een
oranjerode bakstenen lustgevel van negen traveeen en twee bouwlagen met een
m1ddennsaliet van dne traveeen, bekroond met een att1ek en centrale hardstenen sculptuur.
Deze gevel werd qua decoratle geliJkaardig afgewerkt als de voorgevel van de meisJesschool,
met uitzondenng van de ZIJpartuen d1e een geaccentueerde middentravee kregen,
geflankeerd door vlakke pilasters. De dne traveeén, d1e het m1ddennsaliet aan weerszuden
flankeren, worden gescheiden door geliJkaardige pilasters. De gevels aan de noord- en
westziJde van de bmnenkoer ZIJn eenvoudige bakstenen liJstgevels van twee bouwlagen en
respectlevelijk twmt1g en v1er traveeen, gentmeerd door lisenen met versniJding (pseudosteunberen). Ook h1er werden dezelfde decoratieve elementen toeqepast (overhoekse
baksteenfnezen en een fnes met vierkante paneeltjes waann v1erlobmot1ef) maar de vensters
en deuren ZIJn steekboogvorm1g, wat typisch IS voor de schoolgebouwen van Charles Van
Rysselberghe. Het zes- à achtdelige schn]nwerk 1s representatief voor de Gentse scholen (en
scholenbouw m het algemeen).
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Planmdelmg en inteneur
In de niJVerheidsschool bevond z1ch biJ de oplevenng m 1859 een twmt1gtal lokalen, verdeeld
over twee verdiepmgen: tekenzalen op de eerste verd1epmg en auditoria, verzamelmgen en
een bibliotheek op de geliJkvloerse verdieping. De meeste lokalen ZIJn vrij eenvoudig met
bepleisterde vlakke plafonds, gedragen door bepleisterde balken, hier en daar met bewaarde
p1lastenndelmg. Op de gelijkvloerse verd1epmg van d1t gebouw bevond z1ch destiJds de refter
en de werkplaats van het voormalige Smt-Agneteklooster. De sp1tsboogvorm1ge,
geprofileerde vensters 1n de zuidgevel en de oude moerbalken d1e het mteneur overwelven,
ZIJn h1ervan wellicht getu1gen. Typerend voor het 19de-eeuwse schoolgebouw 1s de centrale
traphal d1e volgens de toenmalige opvattmgen werd voorz1en van sche1dmgsmuren met
opemngen (m d1t geval boogvormig) m plaats van balustrades om te voorkomen dat kmderen
h1erop naar beneden zouden gliJden, en om toezicht te kunnen Uitoefenen. In de
noordoosteliJke hoek van dit volume bevmdt zich nog een bibliotheek, die beschouwd werd
als een uiterst belangnJk onderdeel van de school. De bewaarde bibliotheek dateert
waarschiJnluk Uit de eerste helft van de 20ste eeuw en bevat een parketvloer, boekenkasten
in neo-emp1re en decoratieve lichtarmaturen waarvan er twee ontbreken. Deze bibliotheek IS
Zichtbaar 1n de gevel aangeZien de ramen onderaan dichtgetimmerd werden om kasten tegen
te plaatsen.
De meiSJesschool u1t 1865-1867 behoudt de planmdeling van c1rca 1912, toen d1t volume
gemcorporeerd werd bij de nijverheidsschool, en de klassen en woonruimtes van de
d1recteurswonmg werden samengevoegd tot grotere lokalen. In de hoek van d1t volume en
dat van de niJVerheidsschool Uit 1857 bevmdt z1ch op de tweede verdiepmg een houten katrol
boven een luik, mogeliJk als oefenmodel of om bepaalde goederen te verplaatsen.
De T-vormige vleugel van de nijverheidsschool uit 1897-1900 heeft op de geliJkvloerse
verdieping dne grote zalen (oorspronkelijk voor "fi!ature de coton", "fl!ature de lm" en
"!aboratowe de teinture") met bakstenen troggewelf op metalen liggers en zullen. Op de
eerste verdiepmg bevmdt zich helemaal 1n het westen de conferentiezaal. Aan de westziJde
van de koer bevindt z1ch de motorenzaal (''salie des moteurs"). Die heeft een houten
~fdekkmg waarin een grote centrale rechthoekige lantaarn met beglaasde ZIJden zorgt voor
de verlichtmg en verluchtmg van de zaal. Ook de spanten en de beweegbare brug bleven daar
bewaard.
Een heel typ1sch aspect voor de 19de-eeuwse schoolarchitectuur 1s de aandacht voor gezonde
lucht door middel van ventilatie, wat nog aanwezig 1s biJ de gebouwen Uit de penode 18571900. Op de plannen van Paull voor de meiSJesschool u1t 1865 1s te zien hoe de lucht
afgevoerd werd door piJpen en luchtgaten 1n de hoeken van de klaslokalen, aan weersZIJden
van de stoof (aangeduid met a), en hoe de verse lucht aangevoerd werd door de
ventilat1eopenm'gen en piJpen (b). Ook de vernuftig opengaande delen m het schnJnwerk
passen h1enn. Doorheen het gehele complex 1s heel wat engmeel bmnenschnJnwerk bewaard,
zoals houten (soms beglaasde) bmnendeuren.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de algemene doelstelling van de beschermmg 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden. Elke aanpassmg of n1euwe
functie moet de beschermde erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en -elementen
respecteren en ondersteunen. Bewaren gaat daarbiJ voor vern1euwen. D1t veronderstelt
m de eerste plaats vakkundig onderhoud en conserverende mgrepen. Daarnaast vere1st
elke beheersdaad een gemtegreerde en duurzame aanpak waarbiJ de Impact op de
volledige s1te met al z'n componenten wordt afgewogen. BIJ aanpassmgen en/of
functieWIJZiging dient de typologie van het schoolgebouw te worden gerespecteerd. D1t
betekent onder meer dat de meuwe tunetie de draagkracnt van het gebouw n1et mag
overstug en;
2°
de beschermmg beoogt het behoud van de restanten van het Smt-Agneteklooster (m
opstand en ondergrond) en de schoolgebouwen Uit de tweede helft van de 19de eeuw
(mclus1ef de binnenplaats met gedeeltelijke overkapping). Met u1tzondenng van de zaal
voor stoommachmes m het noordwesten, schaden de aangebouwde volumes aan de
zuidZiJde van de vleugel uit 1857-1859 en aan de noordzude van de vleugel Uit 1897Pagina 5 van 8

3°

4°

1900 de erfgoedwaarden van het complex (m het biJzonder de gevelarch1tectuur) en
deze worden dus b1j voorkeur verWIJderd, evenals het later gebouwde volume op de
bmnenplaats (westziJde). De zaal voor stoommachmes m het noordwesten doet geen
· afbreuk aan de erfgoedwaarden van het complex. Het behoud ervan IS wenseliJk maar
WIJZiging ervan IS mogeliJk. De gevel d1e de bmnenplaats aan de westzijde afsluit en de
motorenzaal ten zuidwesten h1ervan moeten behouden bliJven. De overige u1tbre1dmgen
aan de westziJde doen geen afbreuk aan de erfgoedwaarden van het complex. Het
behoud ervan 1s wenseliJk maar verwl]denng of wuz1gmg ervan 1s mogeluk, evenals
meuwbouw (waarvan de schaal IS afgestemd op d1e van de bestaande bebouwmg van
de site). Hetzelfde geldt voor de muur u1t het midden van de 20ste eeuw aan de
Lmdenle1. Het oorlogsgedenkteken op de bmnenplaats mag omwille van brandvelligheld
en ontslu1tmg oost- of westwaarts verplaatst worden op de bmnenplaats, op voorwaarde
dat het langs alle ZIJden Zichtbaar bliJft. Het verd1ent ten slotte aanbeveling het
tumkarakter te herstellen ten zu1den van de vleugel u1t 1857-1859, mdien men de
bebouw1ng daar verWIJdert;
met betrekkmg tot het exteneur zun de bakstenen bultengevels beeldbepalend, mclus1ef
de decoratie met pilasters, lisenen en fnezen, en- voor het volume u1t 1857-1859- de
beschilderde knipvoegen. Typ1sch voor de gevels IS verder het h1stonsch schn]nwerk,
inclusief de verdeling, het sluitwerk en de h1stonsche beglazing. D1t geldt m bijzondere
mate voor de gevels in Rundbogenst1l, waar het schn]nwerk bepalend IS voor de
erfgoedwaarde. Indien behoud en herstel niet meer mogeliJk 1s, d1ent het schn]nwerk
vervangen te worden met dezelfde matenalen en volgens dezelfde histonsche
constructie- en bouwpnnc1pes. Ind1en niet-oorspronkeliJk schn]nwerk d1ent vervangen
te worden, IS het aangewezen d1t te doen naar oorspronkeliJk model, voor zover d1t
wetenschappeliJk onderbouwd kan worden. D1t geldt niet voor de ramen van de
bibhotheek (gelijk~loerse verd1epmg, aan de oostzijde van de noordgevel van het
bouwvolume Uit 1857-1859) waar het aangepaste schn]nwerk de waardevolle
bibl1otheekinrichtmg ondersteunt. De zuidgevel van de vleugel uit 1857-1859 bewaart
op de geliJkvloerse verdiepmg spitsboogramen van het voormalige klooster. De vijf
meest westeliJk h1ervan, d1e gedeelteluk dichtgemetseld z1jn, worden biJ voorkeur weer
geopend, evenals de rondboogramen op de eerste verdiepmg van d1e gevel. Omwille
van brandveiligheld en ontsluiting mogen de twee middelste traveeèn op de begane
grond van de gevel ten westen van de bmnenplaats vervangen worden door één
doorgang, tussen de te behouden steunberen. Bij voorkeur behoudt deze doorgang de
afmetmgen van de twee bestaande raamopenmgen met tussenliggende penant;
de beschermmg van het inteneur veronderstelt het behoud van de bewaarde mdeling
van de schoolgebouwen c1rca 1912, in het biJZOnder de grote lokalen zoals de
klaslokalen, de motorenzaal en de dne grote lokalen op de geliJkvloerse verd1epmg van
het volume u1t 1897-1900. De waardevolle mteneunnnchtmg en -afwerkmg wordt biJ
voorkeur zoveel mogeliJk behouden (bmnenschn]nwerk, vloeren, bepleistering en
dergeliJke). Daarnaast moet m het volume Uit 1857-1859 de centrale traphal met
boogvormige openmgen behouden blijven, de bewaarde elementen van het
oorspronkeliJke kloostergebouw zoals de spitsboogramen op de geliJkvloerse verd1ep1ng
van de zuideliJke gevel en de moerbalken, de mnchting van de bibhotheek en de katrol
met luik op de tweede verd1epmg. In de vleugel u1t 1897-1900 ZIJn de bakstenen
troggewelven op ijzeren liggers en zu1len beeldbepalend op de geliJkvloerse verd1epmg
en dus te behouden. Het verd1ent ten slotte aanbevelmg om ook de mteneunnnchtmg
van de conferentiezaal op de eerste verd1epmg van d1t volume te behouden.

Art, 4, De zakel11krechthouder en de gebru1ker van het beschermde monument ZIJn verplicht

de instandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1o
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bliksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;

Pagma 6 van 8

4°

onmiddellijk passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen te nemen m geval van
nood. H1er wordt in het biJzonder verwezen naar de aantastmg door huiszwam m de
voormalige meisjesschool en motorenzaaL

Art. 5. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelating
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
2°
het verWIJderen, vervangen, Wijzigen of verstev1gen van constructleve elementen;
3°
het verWIJderen, vervangen of WijZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de hJstonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bUltenmuren van constructies:
a) het verwiJderen, vervangen of wijz1gmgen van het dakvolume, de dakbedekkmg, de
dakconstructie en gootconstruct1es;
b) het verwijderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verwuderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of WIJZigen van bwtenschn)nwerken,
deuren, ramen, oculi, poorten, inclusief de beglazmg, beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeeduzer en beeldhouwwerk, mclus1ef meuwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen, vervangen of WJjzJgen van opschnften, pubiJcJteJtsinnchtingen of
uithangborden, met u1tzondenng van verkiezingspubllcJteJt en met uitzondenng van
publicJteJtsinrichtingen, waarbiJ wordt bekend gemaakt dat het goed te koop of te
huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte met meer bedraagt dan
4m 2 ;
5°
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
6°
het uitvoeren van de volgende omgevingswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoowemngen en
leidingen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen;
c) het aanleggen of WijZigen van verharding met een mmimale gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het uitbreiden van bestaande verhardmgen met
mm1maal 30 m 2 , met Uitzondering van verhardingen geplaatst binnen de straal van
30 meter rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
d) het uitvoeren van graafwerken d1e de stabiliteit van de gebouwen en constructJes m
gevaar kunnen brengen;
,
e) het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair, met u1tzondenng van niet-aard- en metnagelvaste elementen en verkeersborden vermeld m artikel 65 van het KomnkliJk
Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de polltie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
7°
het WIJZigen van het m1crorellef;
8°
aan het inteneur:
a) het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b) het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
c) het Uitvoeren van werken die het uJtzJcht of de mdelmg van het inteneur WIJZigen;
d) het verwiJderen, vervangen of Wijzigen van historische matenalen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de historische matenalen te rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
e) het verwnderen vervangen of WJ1Zigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
stucwerk, wand- en plafondschJidenngen, wandbekledingen, bmnenschriJnwerk,
mclusJef de beglazmg, lambnsenngen, beslag, hang- en sluitwerk, en van de
waardevolle mteneurdecorat1e;
f) het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een andere
samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde elementen;
g) het beschilderen van ongeschilderde elementen of het schilderen m andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge;
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h) het plaatsen of vernieuwen van technische voorzieningen, zoals verwarming,
klimaatregeling, elektrische installatie, geluidsinstallatie, . sanitair, liften en
beveiligingsinstallaties, . met uitzondering van die installaties waarvoor geen
destructieve ingrepen moeten gebeuren en/of die geen storende visuele impact
hebben op de waardevolle interieurs.
Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en
. beveiligingsmaatregelen in .geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.
Brussel,

30 NOV. 2017 ·
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;

Geert BOURGEOIS

Pagina 8 van 8

