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MINISTERE DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE
SAUVEGARDE CO~ ENSEMBLE LA
TOTALITE DE L'EGLISE SAINTE
MADELEINE AINSI QUE LES FACADES,
LA TOITURE ET CERTAINES PARTIES DE
L'INTERIEUR DU COUVENT DES
REDEMPTORISTES ; ET COMME SITE LE
JARDIN ENTOURANT LE BIEN, SIS
AVENUE DE JETTE.

Le Gouvemement de la Region de Bruxelles
Capitate,

Vu I'ordonnance du 4 mars 1993 relative a la
conservation du patrimoine immobilier,
notamment les articles 7 §6 et 8;

Vu l'arrete du Gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale du 6 novembre 1997
entamant la procedure d'inscription sur la liste de
sauvegarde comme ensemble &e la totalite de
l' eglise Sainte-Madeleine ainsi que des facades,
de la toiture et de certaines parties de 1'interieur du
couvent des Redemptoristes; et inscrit comme site
le jardin entourant Ie bien, sis avenue de Jette 225
aJette.

MINISTERIE VAN MET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BESLUIT VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT
INSCHRINING OP DE SEWAARLIJST ALS
GEHEEL VAN DE TOTALITEIT VAN DE SINT
MAGDALENAKERK ALSOOK VAN DE
GEVELS, DE BEDAK.ING EN BEPAALDE
DELEN VAN HET INTERIEUR VAN HET
REDEMPTORISTENKLOOSTER EN ALS
LANDSCHAP VAN DE TUIN RONDOM HET
GOED, GELEGEN JElTELAAN 225 TE JE1TE.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het
behoud van het onroerende erfgoed, inzonderheid op
artikelen 7 §6 en 8;

Gelet op het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 6 november 1997
houdende instelling van de procedure tot
inschrijving op de bewaarlijst als geheel van de
totaliteit van de St-Magdalenakerk alsook van de
gevels, de bedaking en bepaalde delen van het
interieur van het Redemptoristenklooster en als
landschap van de tuin random het goed, gelegen
Jettelaan 225 te Jette.

Vu l'avis favorable du college des bourgmestre et Gelet op het gunstig advies van het College van
echevins de la commune de Jette emis le 27 Burgemeester en Schepenen van de gemeente Jette
janvier 1998 et leur souhait d'etendre l'inscription uitgebracht op 27 januari 1998 en op hun wens om
sur la liste de sauvegarde it la totalite du jardin; de inschrijving op de bewaarlijst uit te breiden tot

de hele tuin;

Considerant que la procedure tel que definie dans Overwegende dat de procedure zoals vastgelegd in
l'ordonnance du 4 mars 1993 relative a la de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud
conservation du patrimoine immobilier ne pennet van het onroerende erfgoed geen uitbreiding van de
pas l'extension des mesures de protection entre vrijwaringsmaatregelen tussen de instelling van de
l'ouverture de la procedure et la protection procedure en de definitieve vrijwaring van een goed
definitive d'un bien; toelaat;

Considerant que Ie proprietaire n'a pas erms Overwegende dat de eigenaar geen opmerking heeft
d'observation dans Ie delai prevu par l'article 7 § 5 kenbaar gemaakt binnen de termijn opgelegd door
de l'ordonnance du 4 mars 1993; artikeI 7 § 5 van de ordonnantie van 4 maart 1993;

Sur la proposition du Scretaire d'Etat charge de Op de voordracht van de Staatssecretaris belast met
l'Amenagement du Territoire, de la Renovation Ruimtelijke Ordening, Stadsvemieuwing,
Urbaine, des Monuments et Sites et du Transport Monumenten en Landschappen en Bezoldigd
remunere des personnes, Vervoer van Personen,



ARRETE:

Article 1e - Sont inscrites sur la liste de sauvegarde
comme ensemble la totalite de I' eglise Sainte
Madeleine ainsi que les facades, la toiture et
certaines parties de I' interieur du couvent des
Redemptoristes; et est inscrit comme site Ie jardin
entourant le bien, sis avenue de Jette 225 a Jette,
connu au cadastre de Jette, 4Cmc division, section E,
parcelles nOs 3M2 et 3X2, en raison de leur interet
historique, artistique, esthetique et scientifique,
precise dans l'annexe I au present arrete.
La delimitation de I'ensemble est reprise sur Ieplan
figurant it I'annexe II du present arrete.

BESLUIT:

Artikel 1 - Wordt ingeschreven op de bewaarlijst
als geheel van de totaliteit van de Sint
Magdalenakerk alsook van de gevels, de bedaking
en bepaalde delen van het interieur van het
Redemptoristenklooster en als landschap van de
tuin rondom het geed, gelegen Jetselaan 225 te
Jette, bekend ten kadaster te Jette, 4dc afdeling,
sectie E, perceIIen nrs 3M2 en 3X2, wegens hun
historische, artistieke, esthetische en
wetenschappelijke waarde, zoals nader bepaald in
bijlage I van dit besluit.
De afbakening van het geheel wordt ..aangeduid op
het plan in bijlage II van dit besluit.

Art. 2 - Le ministre qui a les Monuments et Sites Art. 2 - De minister bevoegd voor Monumenten en
dans ses attributions est charge de l'execution du Landschappen, is belast met de uitvoering van dit
present arrete. besluit.

Bruxelles, Ie 15 -06- 2000 Brussel,

Pour Ie Gouvemement de la Region de Bruxelles- Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Capitale,

Le Ministre-President du Gouvemement de la De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
locaux, de l'Amenagement du Territoire, des Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Monuments et des Sites, de la Renovation r aine Landschappen, Stadsvernieuwing en
et de la Recherche Scientifique Wetenschappelijk Onderzoek

Secretaire d'Etat ala Region de Bruxelles-Capitale, s bij het Brussels Hoofdstedelijk
charge de l'Amenagement du Territoire, de la Gewest, last met RuimteIijke Ordening,
Renovation Urbaine, des Monuments et Sites et du Stadsvemieuwing, Monumenten en Landschappen
Transport remuneredes personnes en Bezoldigd Vervoer van Personen
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ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DEBRUXELLES
CAPITALE INSCRIVANTSUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME ENSEMBLE LA
TOTALITEDE L'EGLISE SAINTE-MADELEINE AINSI QUE LES FA<;ADES, LA
TOlTUREET CERTAINES PARTIES DE L'INTERIEURDU COUVENT DES
REDEMPTORISTES ; ET COMME SITELE JARDIN ENfOURANT LE BIEN, SIS
AVENUE DE JEITE.

Ref cadastrale : 4eme division, section E, parceUes nos 3 M2 et 3 X2.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Cette eglise et ce couvent de style neo-gothique ant ete construits en 1903 d'apres les plans de
l'architecteGeorges Dhaeyer. L'eglise a ete inauguree en 1904.
L'eglise construite en brique rouge est d'allure sobre. Son plan en croix latine compte trois
nefs. La facade principale est situee arest et comprend : un portail adeux portes symetriques,
trois fenetres hautes en lancette surmontees d'une rose et un pignon perce d'etroites fenetres
en lancette. Les encadrements et les tympans aveugles en pierre bleue des partes sont en arc
brise. Le pilier central est orne d'une statue de la Vierge dans une niche. _
A gauche du portail se dresse Ie clocher de plan carre, cantonne de clochetons et surmonte
.d'une fleche. A droite du portail, une petite tour de plan polygonal egalement surmontee d'une
fleche.
Les facades laterales, Ie transept et Ie chevet sont perces d'etroites fenetres et renforces par
des contreforts. .

Interieur : la nef a trois vaisseaux et quatre travees ainsi que Ie transept et Ie choeur sont
couverts de voutes d'ogives. Le vaisseau central est eclaire par des fenetres hautes percees au
dessus du triforium. Elles sont gamies de riches vitraux polychromes.
Les murs sont recouverts d'uo enduit blanc tandis que les colonnes sont peintes en brun fence.
L'aspect general de l'interieurest caracteristique de l'architecture religieuse neo-gothique.
L'eglise communique directement avec Ie couvent, batiment de trois niveaux et de plan carre
s'articulant autour d'un jardin interieur.
L'entree principale du couvent se fait par un porche: la porte it deux vantaux de bois et
l'imposte est surmontee d'urne statue dans une niche.
A I'angle N.O. du couvent est situe l'oratoire avaisseau unique dont les quatre travees sont
couvertes de voiites d'ogives. Interessant travail d'ebenisterie : banes de priere, lambris,
tribune.
Des couloirs eclaires par de grandes fenetres donnant sur Ie jardin interieur assurent la
circulationdans Ie couvent et donnent directement acres aux celluleset autres salles.

Cerne par de haut murs en briques, Ie jardin du couvent des Redemptoristes est un exemple
caracteristique des jardins religieux de la fin du XtXeme siecle. Situe initialement dans les
faubourgs de la ville, non loin d'un centre villageois, il sera tres rapidement englobe dans le.
developpement urbanistiquedu quartier.



A deux pas du bruyant quarrier de la place Reine Astrid, it regne dans ce jardin conventuel une
atmosphere particulierement calme et propice a la meditation. De plan rectangulaire, it est
limite en son pourtour par des massifs arbustifs omementaux surmontes d'alignements
d'arbres, de platanes en ce qui conceme le cote de l'avenue de Jette et de marronniers pour la
rue Vanderborght. On remarquera la presence, Ie long de cette derniere, dun alignement de 6
marronniers de 2.32 metres de circonference en moyenne ou de respectivement 2.83, 2.41,
2.35, 2.14, 2.10 et 2.06m. nest anoter egalement, toujours dans la mente zone, Ia presence de
2 tilleuls de Hollandede 1.76 et I.37m de circonference, d'un bouleau verruqueux de 1.89met
d'un cultiver d'aubepine adeux styles de 1.01m. Le bouleau verruqueux de 1.89m fait partie
des plusgros exemplaires connus en Region bruxelloise (Ie second selon I'inventaire des arbres
remarquables de 1996). -

Au centre de ce jardin, une pelouse triangulaire est delimitee par des chemins hordes de part et
d'autres de topiaires d'ifs particulierement bien developpes et soignes, On remarquera la
presence dun bouleau de l'Himalaya (Betula jaquemontii) au centre de la pelouse, espece peu
commune et atteignant ici des proportions interessantes,
Une autre singularite est la presence d'une " fabrique " representant une grotte adeux niveaux
ou se niche dans la partie superieure urne statue polychrome de Ia SainteVierge.



Interet presente par Ie bien selon les criteres definis aI'article 2, 1° de )'ordonnance du 4
mars 1993 relative a18 conservation du patrimoine immobilier:

Interet bistorique, artistique esthetique et scientifique :

Ce couvent et cette eglise neo-gothique font partie du patrimoine architectural de la commune
de Jette et peuvent, compte tenu de leur homogeneite architecturale et de leur situation, etre
consideres comme un ensemble. Du fait de leur situation centrale, ils determinent l'aspeet du
quartier.
Georges Dhaeyer - qui concut Ie batiment conventuel et l'eglise en 1903 - est un des
representants les plus importants du style neo-gothique dans la Region de BruxeUes-Capitale.
IIdessina, entre autres, les plans de l'lnstitut des filles de Marie au coin de la rue Verhaegen et
de l'avenue du Pare a Saint-Gilles (1913), dun immeuble d'habitation neo-gothique sis rue
Franklin n? 59 (1895) et dun autre sis boulevard Charlemagne n? 34 (1897).
Temoin precieux du style neo-gothique a Jette, l'ensemble des batiments du couvent des
Redemptoristes est remarquable tant sur Ie plan architectural que d'un point de vue
urbanistique. Son interet historique et artistique justifie par consequent l'inscription sur la liste
de sauvegarde de ce complexe de batiments dans son ensemble.

L'interet scientifique du pare tient par ailleursaux arbres remarquables qui l'agrementent et son
interet esthetique asa composition.

-,

Le Secretaire d'Etat a1a Regionde Bruxelles-Capitale, charge 'Amenagement du Territoire, de
laRenovation Urbaine, des Monuments et Siteset u rt remunere des personnes

Vu pour etre annexeal'arrete du ,
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Le Ministre-President du Gouverne ent de fa Region de Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de I'Amenagement u erritoire, des Monuments et Sites, de la Renovation
Urbaine et de la Recherche Scientifiq



BULAGE I VANHETBESLUIT VANDE BRUSSELSE HOOFDSTEDELUKE REGERlNG
TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLDST ALSGEHEEL VANDE TOTALITEIT VAN
DE SINT-MAGDALENAKERK ALSOOK VAN DE GEVELS, DE BEDAKING EN
BEPAALDE DELEN VANHET INTERIEUR VANHET REDEMPTORISTENKLOOSTER
EN ALS LANDSCHAP VAN DE TUIN RONDOM HET GOED, GELEGEN IETIELAAN
225 TEJEITE.

Kadastrale gegevens : 4de afdeling, sectie E, percelen nrs 3 M2 en 3X2.

BEKNOPTE BESCHRIJVING

De kerk en het klooster, beide in neogotische stijl, werden opgetrokken in 1903 naar een
ontwerp van architect Georges Dhaeyer. Een jaar later vond de officiele inwijding van de kerk
plaats.
De kerk is een sobere, driebeukige baksteenconstructie, opgebouwd volgens het plan van een
Latijns kruis. De westgevel omvat een dubbel symrnetrisch portaal met twee ingangen,
waarboven drie lancetboogvensters bekroond door een roosvenster; de puntgevel wordt
verlicht door smalle lancetboogvensters. De omlijstingen en blinde timpanen van de
spitsboogvormige deuren zijn van blauwe hardsteen. De middenpijler is voorzien van een nis
met Mariabeeld.
Links hiervan bevindt zich een vierkante klokkentoren met op iedere hoek een torentje,
bekroond door een spits. Rechts wordt het portaalgedeelte geflankeerd door een kleinere
polygonale toren, eveneens met spits.
De zijgevels, het dwarsschip en het koor worden verlicht door smalle venstertjes en gestut
door steunberen.

Interieur: het schip telt drie beuken en vier traveeen en wordt, evenals het transept en het
koor, overwelfd door kruisribgewelven. Het middenschip heeft een triforium waarboven zicb
een hooggeplaatste lichtbeuk bevindt, voorzien van fraaie glasramen. De wanden zijn wit
bepleisterd, de zuilen donkerbruin beschilderd. Het algemene uitzicht van het interieur is
typerend voor de religieuze neogotische architectuur.
De kerk is rechtstreeks verbonden met het klooster, een constructie van drie bouwlagen,
gebouwd volgens vierkant plan rand een binnentuin. De hoofdingang wordt gevormd door een
portaal met houten vleugeldeur en bovenvenster, bekroond met een beeldin nis.
Ten noordoosten hiervan Iigt het oratorium, een eenbeukige ruimte van vier traveeen
overwelfd door spitsbogen. Het bevat interessant houtwerk waaronder kerkbanken,
lambriseringen en een tribune.
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Omgeven door hoge bakstenen muren, vonnt de kloostertuin van de redemptoristen een
typisch voorbeeld van religieuze tuinen uit het einde van de 19de eeuw. De tuin, die
aanvankelijk in de Brusselse buiteowijken lag, niet ver van een dorpskem, zou met de
opkomende verstedelijking al snel opgenomen worden in de zich uitbreidendewijk.
Op twee stappen van de drukke wijk rond het Koningin Astridplein, ademt deze kloostertuin
een sfeer van opmerkelijke rust uit die uitnodigt tot meditatie. De rechthoekige tuin wordt
random afgebakend door decoratieve struiken en rijen homen: platanen aan de kant van de
Jettelaan en kastanjebomen san de zijde van de Vanderborghtstraat. Het gaat meer bepaald am
zes kastanjebomen met een omtrek van gemiddeld 2.32 meter of respectievelijk 2.83, 2.41,
2.35,2.14,2.10 en 2.06 meter. Opmerkelijk zijn bier ook twee Hollandse linden met een
omtrek van 1.76 en 1.37m, een rowe berk van I.89m en een gecultiveerde tweestijlige
meidoom van I.OIm. De rowe berk van I.89m behoort tot de grootste exemplaren die in het
Brussels Gewest gekend zijn (de tweede grootste volgens de inventaris van opmerkelijke
bomen van 1996).
In het midden van de tuin bevindt zich een driehoekig grasperk omboord door weggetjes die
aan weerszijden geflankeerd worden door bijzonder goed ontwikkelde, verzorgde en op vonn
gesnoeide taxussen. Centraal in het grasperk staat een Himalajaanse berk (Betula jaquemontii),
een vrij ongewone 500rt die bier aanzienlijke afinetingen vertoont.
Een andere bijzonderheid is de aanwezigheid van een " fabrique ", een grot met twee
bouwlagen, met in het bovenste deel een polychroom beeld van de Heilige Maagd.



Waante van bet goed volgens artikel 2, 10
, bepaald in de ordonnantie van 4 maart 1993

inzake bet beboud van bet onroerende erfgoed.

Historiscbe, artistieke, esthetische en weteoschappelijke waarde :

Deze neogotische kerk en klooster maken deel uit van het bouwkundig erfgoed van de
gemeente Jette en kunnen door hun architecturale homogeniteit en hun ligging als een geheel
wegens beschouwd worden. Door hun centrale liggingzijnze bee1dbepalend voor de buurt.
Georges Dbaeyer - die bet kloostergebouw en de kerk in 1903 ontwierp - is een van de
belangrijkste vertegenwoordigers van de neogotiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij
tekende onder andere de plannen voor het " Institut des filles de Marie " op de hoek van de
Verhaegenstraat en de Parklaan in Sint-Gilles (1913) en voor de neogotische woningen,
respectievelijk in de Franklinstraat Dr. 59 (1895) en in de Karel de Grotelaan Dr. 34 (1897)
gelegen.
Als zeldzame getuige van de neogotische stijl in Jette, vonnen de gebouwen van het
redemptoristenklooster een opmerkelijk geheel, zowel op architecturaal a1s op
stedenbouwkundig gebied.
Door zijn historische en artistieke waarde verdient het complex dan oak in zijn geheel
ingeschreven te worden op de bewaarlijst.

De tuin dankt zijn wetenschappelijke waarde aan de opmerkelijke borneo, zijn esthetische
waarde aan zijn samenstelling.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van ,

De Minister-Voorzitter van de Bruss e Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
Besturen, Ruimtelijke Ordening, M umenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en
Wetenschappelijk Onderzoek
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De Staatsseeretaris bij bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast et Ruimtelijke Ordening,
Stadsvemieuwing, Monumenten en Landscbappen en Bezol · ervoervanPersonen
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ANNEXE IT 'A L' ARRETE DU GOUVERNE:rv1ENT BIJLAGE IT VAN HET BESLillT VAN DE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELDKE REGERING TOT
INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE INSCHRINING OP DE BEWAARLIJST ALS
COMMEENSEMBLE LA TOTALITEDEL'EGLISE GEHEEL VAN DE TOTALITEIT VAN DE ST
STE-MADELEINE AINSI QUE LES FACADES, LA MAGDALENA KERK ALSOOK VAN DE GEVELS,
TOITURE ET CERTAINES PARTIES DE BEDAKING EN BEPAALDE DELEN VAN HET
L'INTERIEUR DU COUVENT DES INTERIEUR VAN HET
REDEMPTORISlES ; ET COMME SITE DU JARDIN REDEMPTORISTENKLOOSTER; EN ALS
ENTOURANTI.E BIEN, SIS AVENUEDE JETI'E. LANDSCHAP VAN DE TUIN RONDOM HET

GOED,GELEGEN JE'ITELAAN 225 TE JEITE.

DELIMITATION DE L'ENSEMBLE

Vupouretre annexe al'arrete du

Voor eensluidend afschrlft

AFBAKENING VAN BET GEHEEL

Gezienom te wordengevoegdbij het besluitvan
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