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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen Sint-Pieterskerk en omgeving te BRUGGE

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

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 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
van 18 december 1992, 22 feb ruari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009,4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011 , 10 juni 2011 , 9 september 2011 en 14
oktober 2011;
BESLUIT:

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten , met inbegrip van de cultuurgoederen die er
integrerend deel van uitmaken , zoals opgesomd in de lijst als bijlage bij dit besluit, 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, 10 maart 2006 en 27 maart
2009:

Wegens de historische en de artistieke en de sociaal-culturele waarde:
- als monument
Sint-Pieterskerk, gelegen te
BRUGGE, Blankenbergse Steenweg z.nr.
bekend ten kadaster:
BRUGGE, 8e afdeling, sectie L, perceelnummers 460G (DEEL),461A
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
Wegens de historische en de sociaal-culturele waarde:
- als monument
Voormalige herberg/gemeentehuis, gelegen te
BRUGGE, Blankenbergse Steenweg 233
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bekend ten kadaster:
BRUGGE, 8e afdeling, sectie L, perceelnummer 459G (DEEL) zoals afgebakend op
bijgevoegd plan
Wegens de historische waarde:
- als stads- en dorpsgezicht
Omgeving van de Sint-Pieterskerk, gelegen te
BRUGGE, Blankenbergse Steenweg z.nr.
bekend ten kadaster:
BRUGGE, 8e afdeling, sectie L, perceelnummers 459G,460G (DEEL),461A,463E
zoals afgebakend op bijgevoegd plan

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:

De Sint-Pieterskerk en het hekwerk, Blankenbergse Steenweg z.nr., wordt beschermd
als monument omwille van de:
Historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een kerk die getuigt van een interessante bouwgeschiedenis, waarbij
de in oorsprong 18de-eeuwse kerk naar ontwerp van architect C.J. Bouvaert in 1845
werd uitgebreid tot een kerk van het basilicale type naar ontwerp van provinciaal
architect Pierre Buyck (Brugge, 1805-1877). De kerk bewaart een laatclassicistisch
interieur en een opvallende torenuitbouw met ingesnoerde naaldspits gedateerd "1786"

Als zijnde een neoclassicistische kerk opgetrokken in gele baksteen en gevat
onder leien zadeldaken, met een eenvoudige doch verzorgde ritmering van de
buitenmuren door middel van rondboogvensters. De kerk heeft eveneens een verzorgd
neoclassicistisch interieur. Enkele 18de-eeuwse en vroeg-19de-eeuwse grafplaten zijn
in de kerkmuren ingewerkt.
Artistieke waarde:
Als zijnde een kerk met een gaaf bewaard interieur en meubilair (cf. lijst
cultuurgoederen). De interieuraankleding getuigt enerzijds van de recuperatie van
bestaand meubilair in de nieuwe kerk van 1845, het betreft o.m. een monumentaal
altaarschilderij uit de 17cte eeuw met een voorstelling van Christus die twee sleutels
overhandigt aan Petrus, een 17cte_eeuws schilderij met voorstelling van de
"kruisafneming" toegeschreven aan Jacob van Oost de Oudere, een altaar van 1786 en
een Bergerorgel van 1770. Anderzijds bewaart de kerk ook meubilair geschonken door
verschillende parochianen die opdracht gaven aan toonaangevende kunstenaars voor
het vervaardigen van o.m. schilderijen, beelden. De beschreven cultuurgoederen
hebben een onverbreekbare band met de kerk en zijn bouwgeschieden is.
Sociaal-culturele waarde:
De Sint-Pieterskerk met opvallende torenspits behoort samen met de pastorie, het
omliggende kerkhof en de pastorie tot de historisch gegroeide dorpskern en het
collectief geheugen van de dorpsgemeenschap.
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De voormalige herberg/gemeentehuis,
beschermd als monument omwille van:

Blankenbergse Steenweg nr.

33, wordt

Historische, in casu ook architectuurhistorische waarde waarde:
De voormalige herberg I gemeentehuis behoort tot het gaaf bewaard bouwkundig
erfgoed van het dorpscentrum van Sint-Pieters dat samen met de Sint-Pieterskerk op
diverse historische kaarten wordt afgebeeld wat wijst op het belang van de site.
Het is een opvallend bakstenen witbeschilderd volume, met een kern die zeker
terug gaat tot de 16de eeuw, aansluitend bij het langgeveltype bestaande uit een
gedeelte van zes traveeën en twee opkamertraveeën onder een pannen zadeldak. De
zijgevel is afgewerkt met muurvlechtingen en voorzien van een rondbogig topvenster
voorzien van diamantkoppen.
Het interieur is gaaf bewaard. Het bewaart o.m. de samengestelde balkenlagen
van moer- en kinderbalken, een imposante haard met houten geprofileerde haardbalk
en oorspronkelijke toegang tot de kelder met tongewelf en een zolder met behouden
imposant schaar- en nokgebinte.
Sociaal-culturele waarde:
Het voormalig gemeentehuis/ herberg vormt samen met de kerk en de pastorie een
beeldbepalend element binnen de oorspronkelijke dorpskern van Sint-Pieters.

De omgeving van de Sint-Pieterskerk, wordt beschermd als dorpsgezicht, omwille van:
Historische waarde:
De onmiddellijke omgeving van de Sint-Pieterskerk wordt bepaald door het
omliggende kerkhof met behouden aanleg, de grafmonumenten in neogotische,
neoclassisistische en art-deca stijl, de pastorie n.a.v. architect Buyck met bijhorende
tuin voorzien van imposante rode beuken en de voormalige herberg. Samen vormen zij
de karakteristieke beeld- en structuurbepalende omgevingselementen die de intrinsieke
waarde van de kerk nog versterken.
Het kerkhof en de pastorietuin vormen de directe visuele omgeving van de SintPieterskerk, de pastorie en de voormalige herberg of gemeentehuis van Sint-Pieters.
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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 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 2010 en 2
augustus 2011 ).
Brussel,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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Geert BOURGEOIS

