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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen Heilige Farniliekerk, en als stadsgezicht te
beschermen geheel gevormd door kerk en pastorie met tuin te Lier

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANC IËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

Gelet op de b i jzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewijz i gd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988, inzonderheid art i kel 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
1 5 oktober 2004, 23
en 10 oktober 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, 19 mei 2006, 28 juni 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 apr il 2004 e n 10 maart 2006:

1° Wegens de historische waarde :
- als monument:
H. Familiekerk, gelegen te Lier, Berlaarsesteenweg :
bekend ten kadaster:
Lier, 2e afdeling, sectie C, perceelnummer 42M(deel).
2° Wegens de historische waarde:
- als stadsgezicht:
geheel gevormd door de kerk en pastorie met tuin, gelegen
Be rlaarsesteenweg ,Pastoriestraat 2
bekend ten kadaster :
Lier, 2e afdeling, sectie C, perceelnummers 42M, 42N, 42N2.

te

Lier,

Art. 2. Het a l gemeen belang dat de besch erming verantwoordt, wordt door het
uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd :

Dient te worden beschermd a l s monument omwi lle van het algemeen belang :
Wegens de historische meer bepaald architectuurhistorische waarde:
De
kerk
van
de
Heilige
Pastoriestraat in Lier.

Familie

gelegen

Berlaarsesteenweg,

hoek

De historische waarde meer bepaald architectuurhistorische waarde, wordt
als volgt omschreven:
Neogotische kerk van 1902-1904 naar ontwerp van de provinciale architect
Edward Careels . De opstand van de kerk als driebeukige hallenkerk met
kruisribgewelven is een uitzondering in de neogotische kerkenbouw, ook de
toren heeft een atypische plaatsing tegen de zuidgevel en de ingebouwde
biechtstoelen geven het exterieur van de kerk een extra dimensie . Het
gebruik van natuursteen van Mentauban voor het exterieur en Euvillesteen
voor het interieur is kenmerkend voor h et oeuvre van Careels. Opvallend
zijn de venstertraceringen naar gevarieerde neogotische patronen .

Dient te worden beschermd als stadsgezicht omwil le van het algemeen belang:
Wegens
de
historische
meer
bepaal d
architectuurhistorische
en
stedenbouwkundige waarde:
Het geheel gevormd door de kerk van de Heilige Familie, gelegen op de hoek
van de Berlaarsesteenweg en de Pastoriestraat en de bijhorende pastorie,
Pastoriestraat nr . 2 in Lier .
De historische meer bepaald architectuurhistorische waarde, wordt als volgt
omschreven:
Harmonieus geheel van kerk met uitzonderlijke opstand en atypische
plaatsing van de toren en bijhorende pastorie in neogotische stijl
opgericht in 1902-1904 en 1906 naar ontwerp van de provinciale architect
Edward Careel s in de voor hem gebruikelijke materia len .
De historische meer bepaald stedenbouwkundige waarde wordt als volgt
omschreven:
Harmonieus geheel opgericht in de vroegere Bijvang van Lier ten behoeve van
de door de demografische evolutie steeds groeiende kerk gemeenschap die door
het tekort aan goede wegeninfrastructuur nood had aan een goed bereikbare
en dichtbij gelegen kerk. Door haar ligging aan de stadsrand is de site een
belangrijk onderdeel van de Lierse sky-line.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A. 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
bes luit van de Vlaamse Regering van 23 juni 20 06 (Belgisch Staatsblad 1 0
maart 1994 en 22 augustus 2006).

Brussel,

1 3 JUNI 2008

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
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Dirk VAN MECHELEN
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