·')n.l.J':

f~

Vlaamse overheid

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
VASTSTELLING VAN EEN ONTWERP VAN LIJST VAN ALS MONUMENT TE BESCHERMEN
BEGRAAFPLAATS IN LOT

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewij zigd bi j bij zondere wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artike l 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maar t 1976 tot bescherming van
monumenten,
stads en d orpsgezichten,
gewijzigd bij
de
decreten van 18 decembe r 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 199 8, 18 mei 1999, ·7 december 2001, 21
november 2003 , 30 april 2004 en 10 maart 2006;
Gelet op het bes luit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2 004
tot bepaling van de bevoegdheden van de l eden v an de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004, 23 december 200 5 en 19 me i 2006;

BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp v an lijst van de volgende voor bescherming vatba re
monumenten, stads - e n dorpsge zichten, wordt vastgestel d overeenkomstig de
bepalingen van het d e creet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten ,
stads - en dorpsgez i chten, gewij zigd 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 apri l 2004 en 10 maart 2006:

Wegens de historische en artist i eke waarde :
- als monument:
De gemeentelijke begraafplaats van Lot, gelegen te
Beersel (Lot), Kerkhofstraat
bekend ten kadaster :
Beersel, se afdel i ng, sectie A, perceelnummer 33 W.

Art. 2 . Het algemeen belang dat de bescherming verant woordt , wor?t door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge s amenhang van de .volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd :

Historische, i.c. de architectuurhistorisch e en artistieke waarde: als in
1952-1953 in opdracht van de gemeente Lot gerealiseerde uitbreiding van de
in 1896 naar ontwerp van de Brusse lse architect Henri Jacobs (1864-193 5 )
gecreëerde nieuwe b egraafplaats v ormt Lot een zeldzaam voorbeeld van en b ovendien het enige bewaarde en vrijwel i ntact e funerair ontwerp binnen het
veelzij dig oeuvre van architect-urbanist Hu i b Hoste (18 81 - 195 7) .
De geïnspireerde , s obere aanpak getuigt v an z ijn persoonlijke v isie die
werd vertaald in een boeiend, plastisch-archi tecturaal concept waarbij h et
sterk hellend terrein werd geremodelleerd tot een - a symmetrische , terrasvormige structuur, af ge lij nd en geaccentueerd door bakstenen t r appartijen en
lage muurtjes met hardstenen hoekaccenten, het geheel v erlev endigd met een
aangepaste groenomkadering.

Art . 3 . Met het oog op de bescherming zijn van toepass i ng:

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering v an 17 november
1 993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en
o nderhoud van monumenten en stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maa r t 1994) .

2 6 DEC. 2006
Brussel,
Vlaams minister van Financiën en Begrot i ng en Rui mt eli jke Ordening,

Dirk VAN MECHELEN
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