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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van het clubhuis 'Cercle
Sportif Saint-Michel' van architect A. Blomme van 1934 in Wemmel
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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 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 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 maart 2014 tot vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen clubhuis 'Cercle Sportif Saint-Michel' van architect A. Blomme van 1934 in
Wemmel;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door Onroerend
Erfgoed en gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
van 4 september 2014,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd 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:
Het clubhuis 'Cercle Sportif Saint-Michel' van architect A. Blomme van 1934 met inbegrip van het
toegangshek en de kastanjedreef. gelegen in
Wemmel. Steenweg op Brussel 397
bekend ten kadaster:
Wemmel. 2de afdeling. sectie B. perceelnummer 447A2 !deeD
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt. wordt door de volgende intrinsieke

waarde gemotiveerd:

Historische waarde:
Het clubhuis van 'Cercle Sportif Saint-Michel', opgericht ca. 1934 door sigarettenfabrikant L. Gosset
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voor zijn werknemers. is een belangrijke, materiële getuige van de politieke en sociale
ontwikkelingen net voor en tijdens het interbellum die leidde tot meer vrije tijd voor de arbeiders
en waarbij werkgevers en overheid zich engageerde deze vrij gekomen tijd in goede banen te leiden
door zinvolle en gezonde ontspanningsmogelijkheden aan te bieden. Het clubhuis is een zeldzaam
en bijzonder representatief voorbeeld van modernistische sport- en ontspanningsarchitectuur
gebouwd door een fabrikant voor zijn werknemers in de groene rand rond Brussel.

Historische. in casu architectuurhistorische waarde:
Het trendy clubhuis 'Cercle Sportif Saint-Michel' in het begin van de jaren 1930 ontworpen door de
gerenommeerde Brusselse architect Adrien Blomme (1878-1940) is geconcipieerd als een voor anker
liggend schip en is een zeldzaam. uitgesproken voorbeeld van de pakketbootstijl binnen de art deco
tijdens het interbellum. De vrij gesloten. hoger opgetrokken oostpartij uitgewerkt als een fraai spel
van in- en uitspringende kubussen contrasteert mooi met de sterk horizontaliserende, afgeronde en
grotendeels door glas opengewerkte lagere voorbouw (boegl. extra geaccentueerd door het volledig
omlopende en sterk overkragende terras met dito luifel. De functionele planindeling. mogelijk
gemaakt door de betonnen skeletstructuur. liet toe de 'boeg' als één grote open ruimte te
construeren en door de aaneengesloten rechthoekige vensterregisters met typerende
roedeverdeling en het omlopende terras. sterk op het omringende landschap te betrekken.
Conceptueel één van de meest vooruitstrevend ontwerpen van Blomme waarbij hij vertrekkende
van de specifieke gebruikseisen. zowel op technisch. functioneel als esthetisch vlak. tot een uiterst
geslaagd voorbeeld van 'architecture parlante' is gekomen.

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. 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 20121.

Brussel.

0 8 DEC. 2014
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

