MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

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, 1, 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, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 oktober 2000 houdende ontwerp van
lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 04 oktober 2001,

BESLUIT:

Artikell. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:

Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische, i.C. tevens de
architectuurhistorische, waarde:
- als monument:
kloosterkapel van het klooster van de Grauwe Zusters, gelegen te
Wervik (Wervik), Grauwe Zusterstraat 2;
bekend ten kadaster:
Wervik, Ie afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 747K(DEEL).
de historische, i.C. tevens de architectuurhistorische, waarde wordt als volgt omschreven:
- als zijnde een getuigenis van de eeuwenlange aanwezigheid van de kloostergemeenschap der
Grauwzusters in de stad Wervik, die voornamelijk op gebied van onderwijs een belangrijke
rol speelde.
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- als zijnde een gaaf bewaarde kapel, daterend van 1834, opgetrokken in een voor de regio
zeldzaam voorkomende neoclassicistische stijl. De straat- en voorgevel vertoont de typische
classicistische ornamenten uitgewerkt in fraai metselwerk van streekeigen bouwmateriaal, i.e.
gele baksteen. Het neoclassicistisch interieur is eveneens zowel naar opstand als naar
afwerking eerder uitzonderlijk te noemen voor de regio .

Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
de oude kloostermuur van het klooster der Grauwe Zusters, gelegen te
Wervik (Wervik), Grauwe Zusterstraat ; Speiestraat ;
bekend ten kadaster:
Wervik, Ie afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 747K(DEEL), 747M(DEEL), 749B(DEEL),
750/02(DEEL), 750C(DEEL), 752B(DEEL).
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- als zijnde van oudsher, cf de afbeelding op de kaart van Sanderus 1641 , de begrenzing van
het kloosterdomein.
De socio-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
- als zijnde een structuurbepalend en voornamelijk een zichtbepalend element in de aanleg en
het straatbeeld van de stad Wervik.

Art. 2. - 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 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,
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Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VANGREMBERGEN

