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Ministerieel besluit tot vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te
beschermen directeurswoning van het klooster van de zusters van het H. Hart
van Maria met omringende ommuurde tuin in Brakel (Nederbrakel)

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

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 van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
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, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011,

BESLUIT:

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten 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, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:

Wegens de historische waarde als monument:
directeurswoning van het klooster van de zusters van het H. Hart van Maria met
omringende ommuurde tuin, gelegen in
Brakel (Nederbrakel), Kasteelstraat 49
bekend ten kadaster:
Brakel, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 501 Z
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door de volgende

intrinsieke waarde gemotiveerd:
Historische waarde:

De directeurswoning van het klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria is
een historisch belangrijk relict van het moederhuis van deze nieuwe congregatie die
gesticht werd in 1834 te Nederbrakel en door de oprichting van talrijke bijhuizen ruim
verspreid is geweest in Vlaanderen.
Deze woning van de geestelijke bestuurder van het klooster gebouwd in 1864-1866 is
een zeer representatief en authentiek bewaard onderdeel van een klooster dat
cultuurhistorisch van grote betekenis was door haar voorname rol binnen de organisatie
van het katholieke onderwijs en de welzijnszorg.
Als directeurswoning bezit dit huis van een geestelijke gezagdrager een onlosmakelijke
contextuele band met de grote kloostersite en vormt in oorsprong functioneel en
historisch een ensemble met andere voorname componenten van het geëvolueerde
gebouwenbestand van het klooster, namelijk met het kasteel met kloosterfunctie en de
kloosterkapel die beide beschermd zijn als monument (MB van 12.06.2009).
Historische, in casu architectuurhistorische waarde:

De directeurswoning van het klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria bezit
architectuurhistorische waarde als zeldzaam wordend exemplaar van gave
neoclassicistische woningbouw uit het derde kwart van de 19de eeuw, gerealiseerd bij
een kloostersite binnen een landelijke gemeente.
Naar allure en concept is de directeurswoning met haar typisch silhouet, symmetrische
dubbelhuisopstand en de karakteristieke geslotenheid van de ommuurde tuin met
ijzeren toegangshek, typologisch zeer verwant aan het vooraanstaande woningtype van
de pastorie en getuigt tevens duidelijk herkenbaar van het aanzien van de bijhorende
religieuze instelling.
Afgezien van de oorspronkelijke aanleg van het huis bleven authentieke elementen
aanwezig in de gang en het salon die getuigen van een historische interieurdecoratie uit
de bouwperiode van de woning.
De directeurswoning ligt aan de hoofdstraat van Nederbrakel en het behoud van deze
opmerkelijke historische woning is er tevens van belang voor de herkenbaarheid en de
identiteit van het historische centrum van NederbrakeL

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
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Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009, 4 december 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012
(Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari
2010, 2 augustus 2011 en 27 juli 2012) .
Brussel,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS
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