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Betreft :  SINT-JOOST-TEN-NODE. Maria-Theresiastraat 98-102 – Voormalig hospitaal van dokter 

Verhoogen - Advies na instelling van de beschermingsprocedure. 
 

Advies van de KCML 

 

Mijnheer de Directeur, 

 

Overeenkomstig artikel 225 § 2 van het BWRO en in antwoord op uw brief van 30/09/2020 over hoger 

vermeld onderwerp, heeft de KCML tijdens haar zitting van 14/10/2020 de resultaten onderzocht van het 

vooronderzoek in het kader van de beschermingsprocedure van dit goed. 

 

Op 23/04/2020 stelde de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de procedure in tot bescherming 

als monument van de totaliteit van het voormalige hospitaal Verhoogen, gelegen aan de Maria-

Theresiastraat 98-102 in Sint-Joost-ten-Node.  

 

Het hospitaal werd opgericht door dokter Jean Verhoogen, chirurg en professor aan de ULB, en vormt een 

opmerkelijke getuige van de private medische architectuur van het begin van de 20ste eeuw. Het kwam tot 

stand in twee fasen, beide naar ontwerp van architect Jean-Baptiste Dewin (1873-1947), met name de 

verbouwing in 1907 van een bestaand neoclassicistisch woonhuis waaraan hij in 1920 bijgebouwen in Art-

decostijl toevoegde. In 1948 werden die door architect Léon Mercenier (1890-1976) omgevormd tot 

orthopedische kliniek in opdracht van de nieuwe eigenaar, dokter Sœur. Het geheel werd later een 

gerenommeerd rust- en herstellingstehuis, 'La Charmille', waar onder meer de schilders Fernand Knopff en 

Fritz Toussaint hun laatste levensdagen doorbrachten. De toekomstige bestemming van het geheel is 

momenteel niet gekend. 

 

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opende reeds op 15/06/2017 een eerste de procedure 

tot bescherming van dit goed. Wegens een administratieve vergissing is deze echter verlopen en heeft de 

regering in april 2020 de procedure opnieuw ingesteld.  
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In dat kader bevestigde het college van Burgemeester en Schepenen van Sint-Joost tijdens haar zitting van 

23/06/2020, haar vorige advies en bracht ze over deze bescherming opnieuw gunstig advies uit. De 

eigenaars van het goed hebben, net als bij de verlopen procedure, geen bemerkingen geuit over de 

bescherming.  

 

De KCML bevestigt eveneens haar advies dat ze op 6/02/2019 formuleerde binnen het kader van de vorige 

procedure. Zij brengt een gunstig advies uit over de definitieve bescherming van de voormalige kliniek 

Verhoogen, omwille van zijn historische, artistieke en esthetische waarde, uiteengezet in het besluit van 

23/04/2020, en vraagt de definitieve bescherming van het goed voor te stellen aan de Brusselse Regering. 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

                                           

G. MEYFROOTS        C. FRISQUE 

Adjunct-Secretaris      Voorzitter 

Vanwege Covid-19 wordt dit advies digitaal verzonden - een papieren versie volgt later. 
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