Vlaamse overheid

besluit houdende bescherming als monument van de v oormalige
Jongensschool 2 van Nijverseel te OFWIJK (Opwijk)

~nisterieel

DE VICEMINISTER-PRESI DENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING ,
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 decreet
monumenten en stads -

van 3 maart 1976 tot bescherming van
en dorpsgezichten , gewijzigd bij de
decre ten van 18 december 1992 , 22 februari 1995 , 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999 , 7 december 2001 , 21
november 2003 , 30 april 2004 en 10 maart 2006 ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse

Regering , gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004 , 23 december 2005 , 19 mei 2006 , 30 juni 2006 ,
1 septembe r 2006 , 15 juni 2007 , 28 juni 2007 , 10 oktober
2007 , 14 november 2007 , 5 september 2008 , 22 september 2008 ,
6 januari 2009 e n 30 januari 2009 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2008 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te
beschermen
voormalige
Jongensschool
2
te
Nijver seel
te

Opwij k ;
Gelet
op het
advies
van
de
Koninklijke Commissie
Monumenten en Landschappen van 04 december 2008 ,

voor

BESLUI T

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van
3
maart
1976
tot
bescherming
van
monumenten
en
stads en
dorpsgezichten , gewijzigd b i j de decre ten van 18 december 1992 , 22 februari

1995 , 22 december 1995 , 8 december 1998 , 18 mei 1999 ,
novembe r 2003 , 30 april 2004 en 10 maart 2006 :

7 december 2001 ,

21

Wegens de historische waarde :
- als monument :
De voormalige Jongensschool 2 van Nijverseel , gelegen te

Opwijk (Opwijk) , Stwg . op Aalst 59 ;
bekend ten kadaster :
Opwijk ,

2e afdeling , sectie G, perceelnummers 485L ,

485N .

Art. 2 . Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt , wordt door het
uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd :
Historische waarde : in 1937 opgetrokken in de wij k Nijverseel om het gemeentelijke onde rwij saanbod van Opwijk- centrum te verruimen vormt de vrijwel intact bewaarde lagere jongenssch ool met haar volgens het corri do rsys teem gegroepeerde drie tweegraadklassen ,
lokaal voor medisch toezicht ,
turnzaal en overdekte en open speelplaats een perfecte weerspi e geling van
de toenmalige pedagogische inzich t en en daaruit vo o rtvloeiende normen e n

voorschriften waardoor ze vanuit historisch-documentair oogpunt een bijzonder illustratief voorbeeld vormt van een landelij ke lagere school uit de
interbellumperiode en dit zowel op vlak van planconcept, typologie als uitrusting.
Historische i.c. de architectuurhistorische waarde: overheidsdirectieven en
genormeerd bouwprogramma werden door de niet onverdienstelijke Opwijkse architect Paul Semal (1891-1975) architecturaal vertaald in een luchtige en
in licht badende school in een modernistisch geïnspireerde, functionele
baksteenarchitectuur, wat ondermeer tot uiting komt in een horizontaliserende lijnvoering met grote brede raampartijen, geprononceerde kroonlij sten, typisch metselverband en voegwerk en een steile bedaking waarbij het
licht torenvormig accent van de traphal aan de zgn. pakketboot-stijl appeleert. Ook de binnenafwerking van lokalen 'en gang met hun karakteristiek
afgeronde hoeken, vierkleurige tegelvloeren met geometrisch patroon, tegellambriseringen en granitotrap met buisleuning getuigt van een bewust moderne vormgeving.

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 stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994 en 22 augustus 2006).

Brussel,

15 MEI 2009
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening

____-J
Dirk VAN MECHELEN
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