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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,

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, § I, I, 7 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 16 juli 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 04 juli 2002,

BESLUIT:
Artikel 1. 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 historische, historische in casu architectuurhistorische waarde:
- als monument:
Koninklijk Atheneum met elementen van het voormalige Capucijnenklooster, gelegen te
Hasselt (Hasselt), Guffenslaan 78, 80, 82;
bekend ten kadaster:
Hasselt, Ie afdeling, sectie H, perceelnurmner(s) 579PDEEL.
Wegens zijn historische, historische in casu architectuurhistorische en socio-culturele waarde:
- als stadsgezicht:
omgeving Koninklijk Atheneum, gelegen te
Hasselt (Hasselt), Guffenslaan 78, 80, 82;
bekend ten kadaster:
Hasselt, Ie afdeling, sectie H, perceelnurmner(s) 579PDEEL.

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:
Het schoolgebouw incorporeerde oorspronkelijk een gedeelte van het voormalige
Capucijnenklooster, dat in de 17de eeuw werd opgericht op een braakliggend gedeelte van het
Inghelandt. De kloosterlingen werden verjaagd in 1797, waarna de kloosterinboedel werd
geveild en de gebouwen verkocht aan particulieren. In 1802 kocht de stad een gedeelte van
het pand aan en in 1834 verschafte het onderdak aan het Stadscollege. Tien jaar later nam het
Koninklijk Athenemu er intrek. De bewaarde infirmerie en de kerk van het vroegere klooster
werden daarop verwerkt in een progressief groeiende nieuwbouw, waarvan de monumentale
hoofdvleugel in 1865 werd opgetrokken naar het neoklassieke ontwerp van architect J.
Gérard. De gevel was georiënteerd naar de redelijk recent aangelegde stadspromenade. In de
loop der jaren werden vleugels toegevoegd, maar deze werden alle verwijderd in de jaren
'1970, en gelijktijdig sneuvelden ook de bewaarde restanten van het oude klooster.
Tegenwoordig staat enkel nog het monumentale hoofdgebouw overeind.

Historische, in casu architectuurhistorische waarde van het monument:
Monumentaal hoofdgebouw met voorgevel van negentien traveeën en drie bouwlagen onder
pannen schilddak. Gecementeerde baksteenbouw met schijnvoegen en kalkstenen details,
gelijkvloerse verdieping met rondboogopeningen, verdiepingen met rechthoekige.
Horizontaliserend lijstwerk, getemperd door verticaliserende hoek- en middenrisalieten van
drie traveeën, links en rechts onder afgewolfde zadeldaken, centraal met een driehoekig
fronton. Sober afgewerkte, bakstenen achtergevel.

Historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde van
het stadsgezicht:
Het schoolgebouw is opgetrokken op het voormalige bouwterrein van het verdwenen
Capucijnenklooster, waarvan mogelijks nog ondergrondse restanten bewaard bleven. Aan de
zijde van de promenade beschikt het gebouw bovendien over een esthetisch waardevolle, naar
plannen van Cretens aangelegde voorhof, waarop de Ezelsstenen, megalieten van het
Diepenbeekse Kapelveld, zijn opgesteld. Deze elementen versterken de op zich reeds sterk
beeldbepalende waarde van het monument, dat als dusdanig getuigt van de 19de-eeuwse
stadsontwikkeling en de toenmalige zelfverzekerdheid van de nog jonge staatsinstellingen.
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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,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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