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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
VASTSTELLING VAN EEN ONTWERP VAN LIJST VAN VOOR BESCHERMING VATBARE
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

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 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 van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering,
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004,
23 december 2005 en 19 mei 2006;

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 :
Wegens de historische waarde:
- als monument:
Belgische militaire begraafplaats van Sint-Margriete-Houtem, gelegen te
Tienen (Sint-Margriete-Houtem), Wijngaardestraat(SMH)
bekend ten kadaster:
Tienen, 9e afdeling, sectie B, perceelnummer 196D .

Art . 2 . Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenl ijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de vo lgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:
Historische waarde: De Belgische Militaire Begraafplaats van St-MargrieteHoutem is een belangrijke getuige van de bloedige gevechten die plaatsvonden op 18 augustus 1914 in en rond Tienen. Aangelegd in 1916 op initiatief
van de "Société du Souvenir du Soldat" voor de vele Belgische, Franse en
Duitse gesneuvelden, rusten er heden - na herlocalisatie - enkel nog Belgische militairen .
De b e graafplaat s, ingepla nt op een na genoeg re c hthoe kig perc ee l en t o ega n k e lijk via een v e ldwe g en een e e nvoudige smeedijzere n poo rt, heeft een

strak geometrisch plan met een omlopend pad en een centrale gang die leiden
naar een perceelbreed verhoog waarop rechts de nationale driekleur en in
het midden een herinneringsmonument met een gebeeldhouwde soldaat van de
hand van Baronin von Vraniczani.
Hoewel de natuurstenen ommuring refereert aan de Duitse militaire begraafplaatsen, is de begraafplaats van St-Margriete-Houtem een typisch voorbeeld
van een Belgische Militaire Begraafplaats, gekenmerkt door de rug-aan-rug
geplaatste uniforme grafzerken in blauwe hardsteen , de grasperken tussen
de dubbele rijen grafstenen , en de paden in rode steenslag.
Door haar inplanting op een hoogte, heeft de Belgische Militaire Begraafplaats van St-Margriete-Houtem bijkomend een sterk beeldbepalend karakter
met grote landschappelijke waarde.

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 (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994) .

Brussel,

3 1 JULI 2007

Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

___)
Dirk VAN MECHELEN
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