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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN
AMBTENARENZAKEN EN SPORT,

BINNENLANDSE

AANGELEGENHEDEN,

Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
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 besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2000 houdende ontwerp van
lij st van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 07 september 2000,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, geWijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Wegens zijn artistieke, historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
Het woonhuis met tuin, gelegen te
Roeselare (Roeselare), Veld straat 144, 146;
bekend ten kadaster:
Roeselare, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 830F, 832Y.
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Art. 2.
De historische waarde,
schreven:

In

casu de architectuurhistorische waarde, wordt als volgt om-

zijnde een typisch voorbeeld van de vernieuwende interbellumarchitectuur te Roeselare,
uitgevoerd door de Roeselaarse architect J. De Bruycker. De woning, gelegen in het havengebied
en ontworpen voor de verwanten van betonfabrikant Declercq, geldt als een representatief voorbeeld van het experimenteren met betonconstructies in de jaren 1930, in casu het aanwenden van
een betonskelet met paddestoelvloeren. Typerende elementen zijn de geometrische vormentaal
en de visueel benadrukte scheiding tussen dienstruimtes op de begane grond en woongedeelten.
In het vrij rijkelijke interieur komt de interesse van De Bruycker voor het totaalkunstwerk
duidelijk naar voor, alsook de waarde die hij hecht aan uitgesproken kleursteIl ingen.

De artistieke waarde, wordt als volgt omschreven :
zijnde het resultaat van de samenwerking tussen architect Joseph De Bruycker met kunstschilder
Victor Servranckx en tuinarchitect André Rousseau. Van V. Servranckx, de pionier van de abstracte kunst in Vlaanderen, is de rubberen vloerbekleding met abstract motief deels behouden.
De onmiskenbare impact van het artistieke ideengoed van V. Servranckx op de architectuur en
de interieurontwerpen van J. De Bruycker komt tot uiting in de motieven van het gezandstraald
glas en de marmeren vloer van de hal. De kubistische tuinaanleg van de Roeselaarse tuinarchitect A. Rousseau ligt in het verlengde van de architectuur.

De socio-culturele waarde, wordt als volgt omschreven :
zijnde een representatieve realisatie uit J. De Bruycker's architecturaal oeuvre van de periode
1925-1935. In deze periode ontwerpt hij modernistische architectuur die het locale en provinciale
niveau overstijgt en aansluit bij de Internationale Stijlbeweging.

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 stadsen dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel, 1 8 januari 200 1
Vlaams minister van Bi
Ambtena

se Aangelegenheden,
en Sport,
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