·,

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

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 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2001 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 02 mei 2002,

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 en historische, in casu,
architectuurhistorische, socio-culturele en volkskundige waarde:
- als monument:
voormalig klooster met toegangshek en gekasseide voorhof, gelegen te
Tongeren (Rutten), Rechtstraat 22;
bekend ten kadaster:
Tongeren, 14e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 857GDEEL, 857HDEEL.

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 van het monument;
Gebouw met mogelijks 17de eeuwse kern (dakhelling), maar in elk geval grondig aangepast in
neoclassicistische zin in de late l8 de tot vroege 19de eeuw. Het pand staat reeds opgetekend in
de Buurtwegenatlas (1840-45), en vertoont in grote trekken de huidige constellatie.
Omstreeks 1866 werd het gebouw, voorheen een woonhuis en mogelijks restant van een
hoevecomplex, verkocht aan de Zusters van Maria van Landen, die het katholiek
meisjesonderwijs in het dorp verzorgden.
De historische, in casu architectuurhistorische waarde van het monument wordt als
volgt omschreven;
Het pand is toegankelijk via een doorgang aan de Rechtstraat, geaccentueerd door een ijzeren
boog met Kruis, waarachter zich een gekasseid voorhofje uitstrekt. Het klooster is een
bakstenen breedhuis van zeven traveeën, met bouwnaad tussen de derde en vierde travee van
links, het geheel onder een leien zadeldak, uitlopend in een schilddak aan de linkerzijde. De
vier rechtse traveeën vormen een restant van het neoklassieke bouwvolume, met
rechtshoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting. De drie linkse traveeën zijn
het resultaat van verbouwingswerken tijdens dewelke de school is gerealiseerd. Ook de
volledige eerste verdieping dateert uit deze periode. Interne vertoont het pand een
dubbelhuisverdeling met centrale (trap )hal en wederzijds belendende ruimten, de verdieping
is onderverdeeld in celletjes. Her en der zijn verbindingen met het schoolgebouw voorzien.
De interieurafwerking is sober.
De Socio-culturele en volkskundige waarden worden als volgt omschreven;
Het pand is slechts toegankelijk via een smalle doorgang, die een visuele eenheid vormt met
het belendende historische hoevegebouw. Het klooster is bovendien onderdeel van het
belangrijke dorpssite rond de kerk, dat ook de pastorij en de gemeenteschool omvat. Op die
manier illustreert het pand ten volle de kleurrijke dorpsgeschiedenis en meer bepaald de 19de
eeuwse ontwikkelingsfase.
Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A. 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,

-
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