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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van

als monument te beschermen Sint-Franciscuekerk te LEUVEN (Heverlee)
DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN 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
l5 ~oktober -2004,--~2~3 ~december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007
en 10 oktober 2007,
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:
DE SINT-FRANCISCUSKERK, gelegen te
Leuven (Heverlee), Tiensesteenweg;
bekend ten kadaster:
Leuven, 12e afdeling, sectie E perceelnummers 91E4, 91F4.
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
- Historische waarde: in 1937-1938 gebouwd in de sterk aangroeiende arbeiders- en bediendenwijk die zich ter hoogte van de Tiensesteenweg, ten zuidoosten van de stad had ontwikkeld als nieuwe, aan het Heilig Hart opgedragen parochiekerk - de huidige benaming dateert van na de gemeentefusies vormt de vrijwel volledig in baksteen opgetrokken Sint-Franciscuskerk met
haar relatief kort maar breed schip, korte als smalle zijgangen opgevatte
zijbeuken, vijfzijdig gesloten koor en met haar door een forse, zijdelings
geprojecteerde toren gemarkeerd gevelfront qua planconcept een opmerkelijke
getuige van een "modern" bouwprogranuna dat volledig beantwoordde aan de
vernieuwende liturgische gebruikseisen in de interbellumperiode.
- Historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde: officieel ge-

signeerd door de Aalsterse aannemer-architect A. Peynsaert (1893-1966) maar
volgens recent onderzoek toe te schrijven aan een van de merkwaardigste figuren uit de Nederlandse architectuurgeschiedenis, Alexander Jacobus
Kropholler (1881-1973), is de inclusief het karakteristieke meubilair intact bewaarde Sint-Franciscuskerk - naast interventies in de benedictijnerabdijen van Tancrémont (1932) en Affligem (1932) vooralsnog zijn enige bekende realisatie in ons land - niet alleen een opmerkelijk voorbeeld van
jonge religieuze bouwkunst uit het -interbellum maar tevens een bijzonder
representatief voorbeeld van zijn eigenzinnig, kerkelijk oeuvre, gekenmerkt
door een \'modern" concept dat werd vertaald in een functionele, tot haar
essentie herleide, massieve en traditionele baksteenarchitectuur samengesteld uit elementaire, geometrische volumes waarbij de constructieve eenvoud met ondermeer de karakteristieke open dakstoel resulteert in een sobere, tijdloze monumentaliteit.
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 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994 en 22 augustus 2006) .
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Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister· van Financiën en Begroting -en· -Ruimtelijke- Ordening

.,..--,..

_____}
Dirk VAN MECHELEN
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