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Mînisterieel besluit houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van v oor bescherming v atbare
monumenten en stads- en dorpsgezichten

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING ,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1 980 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 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit
tot bepaling van de
Regering, gewijzigd
15 oktober 2004 , 23
2007 ,

van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
bij besluit van de Vlaamse Regering van
december 2005 , 1 9 mei 2006 en 28 juni

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 en 10 maart 2006 :
1 o Wegens de his t orische, historische in casu architectuurhis t orische en
volkskundige waarde :
- als monument :
eclectische kapel van Wideux , gebouwd in 1879, gelegen te
Hasselt (Sint - Lambrechts - Herk), Grote Roost 72 ;
bekend ten kadaster :
Hasselt, 10e afdeling , sectie A, perceelnummer(s) 153N5, 153P5 , 162S, 163G,
165K .

Art . 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk
voorkomen
en
de
onderlinge
samenhang
van
de
volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd :
Dient te worden beschermd als monument omwille van het algemeen belang
gevormd door de historische, historische in casu architectuurhistorische en
volkskundige waarde :
Hasselt (Sint - Lambrechts-Herk) , de kapel van Wi deux, Grote Roost nr. 72 :

De historische waarde:

Het bedehuis werd in 187 9 gebouwd door de adellijke familie de Brigode
Kern l andt-de Stenb i er de Wideux, die het nabijgelegen kasteel bewoonde, dat
in 17 4 7 werd voltooid met behoud van de 1 7cte_eeuwse kern. Naar aan l eiding
van de versten ing van de vlakbij gelegen Ferme de la Bloen zou de overschot
van de stenen zi jn gebruikt om de kapel op te r icht e n . De familie plande
het bedehuis van bij de aanvang als een grafkapel met grafkelder.
De historische, in casu architectuurhistorische waarde:

De eclectische baksteenbouw met afwerking van hardsteen, de oprijzende
trapgeve l vormige bekr oning van de westgevel en het afwisselende vo l umespel
dragen tot deze waarde bij.
De volkskundige waarde:

Mee r dan een eeuw lang werd h i er gebeden tot Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes .
De nu verdwenen e x -voto 's, een gipsen beeld, glasramen, processies en
misvieringen in de meimaand en op eind april getuigen hiervan . Het restant
van het Moerbos rond het bedehuis verwijst naar een bes l oten hofje .

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :

A. De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 7 november
1 993 tot bepaling van de a l gemene voorschriften inz ake i ns tandhouding en
onderhoud van
monumenten en stads - en dorpsgezichten, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 (Belgi sch Staatsblad 1 0
maart 1994 en 22 augustus 2006) .

Brussel,

2 4 SEP. 2007

Vlaams minister van Financiën en Begrot ing en Ruimtelijke Ordening ,

___)
Dirk VAN MECHELEN
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