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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van de villa 'De Kleine
Brink' in na-oorlogs modernisme van archi.t ect J. Dolphyn (1972) 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. I, 7;
Gelet op het d~creet 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 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 12.3.1, laatst gewijzigd bij het decreet
van 4 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering. gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17
oktober 2014;
Gelet op het ministerieel besluit van 8 december 2014 tot vaststelling van een ontwerp van lijst van
de als monument te beschermen villa 'De Kleine Brink' in na-oorlogs modernisme van architect J.
Dolphyn (1972) in Wemmel;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door Onroerend
Erfgoed en gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed van 7 mei 2015,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd. overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten:
Wegens de historische waarde als monument:
Villa 'De Kleine Brink' in na-oorlogs modernisme van architect J. Dolphyn (1972) met inbegrip van de
tuin en de boomgaard. gelegen in
Wemmel. Lindendreef 14
bekend ten kadaster:
Wemmel. 1ste afdeling. sectie A. perceelnummers 215 Een 216M
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door de volgende intrinsieke
waarde gemotiveerd:

Historische, in casu architectuurhistorisch e w aarde:
Villa De Kl eine Brink met omringende tuin, ontworpen door architect Jacques Dolphyn (1 927-2012)
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eind jaren 1960 en gebouwd in 1972, is een zeldzaam en representatief voorbeeld van een ruime villa
opgetrokken in na-oorlogs modernisme beïnvloed door de ruimtelijkheid en landschappelijke
interactie van de na-oorlogse architectuur van Richard Neutra (1892-1970).
De villa wordt gekenmerkt door een bijzonder geslaagde. sterk horizontaliserende compositie van
in- en uitspringende volumes en luifels op roestvrije stalen kolommen onder plat dak omgeven door
patio's, terrassen en binnentuinen die een grote verwevenheid met de omringende natuur beogen.
De betonnen skeletstructuur ingevuld met grote glaswanden afgewisseld met grijze bakstenen
muurvlakken laat een flexibele plattegrondindeling toe waar binnenmuren en harmonicadeuren
overeenkomstig de specifieke behoeften van de opdrachtgevers werden geplaatst. De gebruiks- en
onderhoudsvriendelijkheid openbaart zich niet enkel in de uiterst functionele ruimtes en dito
circulatie maar ook in het sobere materiaalgebruik zoals glas. roestvrij staal, baksteen, natuurstenen
vloeren en houten plafonds die conseq uent in binnen- en buitenruimten aangewend werden.
De villa is een totaalconcept waarbij Dolphyn zowel het exterieur als het interieur ontwierp. Het
sobere interieur. waarin licht, ruimtelijkheid en betrokkenheid op de nat uur een hoofdrol spelen,
wordt getypeerd door grijze bakstenen muren afgewisseld met wit gelakte deuren en talrijke witte
formica inbouwkasten. soms zelfs als volledige wand opgetrokken. waarin allerhande functies
werden verborgen. De woning wordt nog steeds door de opdrachtgevers bewoond en is zowel inals uitwendig, inclusief de sobere tuinaanleg en de boomgaard, intact bewaard waardoor de villa
een hoge gaafh eid en ensemblewaarde heeft.
Villa 'De Kleine Brink' kan zowel op conceptueel, functioneel, technisch als esthetisch vlak
beschouwd worden als één van de meest vooruitstrevende realisatie in oeuvre van Dolphyn, wat
wordt bevestigd door het toekennen van de vijfjaarlijkse prijs Carsoel in 1973.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De voorschriften bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en
hoofdstuk 6 van het onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Brussel.

0 8 JUNI 2015
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed.

-Geert BOURGEOIS

