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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen parochiekerk St.-Jan-Baptist met omringend kerkhof
. en site van de vroegere castrale motte te Deinze

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 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;

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 november2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011,9 september 2011en 14
oktober 2011;

BESLUIT:

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, 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
parochiekerk St.-Jan-Baptist met historisch kerkhof en site van de vroegere castrale
motte, gelegen te
Deinze (Grammene), Koffiebeekstraat zn
bekend ten kadaster:
Deinze, 5e afdeling, sectie A , perceelnummers 433B, 434A, 435A (deel)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:

Historische waarde:
De site van de St.-Jan-Baptistkerk met omringend kerkhof en aanpalende perceel tot de
oude Leiebocht is als cultuurhistorisch relict van uitzonderlijke waarde als voorbeeld van
een vroeg middeleeuwse kerksite, mogelijk van een eigen kerk, ingeplant op het neerhof
van de ten zuiden ervan gelegen voormalige castrale motte, kenmerkend ingeplant op
de rand van een terrasrestant aan de buitenbocht van de oude Leie.
Historische, in casu architectuurhistorisch waarde:
Architectuurhistorisch is de bàkstenen hallenkerk in neogotische stijl, ontworpen door
architect Henri Valcke in 1903-1908 een mooi voorbeeld van vernieuwde kerk met
integratie van de oude achthoekige vroeg gotische toren met vierkante onderbouw.
Binnen het oeuvre van architect Valcke is deze kerk een vroeg voorbeeld van
neogotische. kerkbouw.. De_in_t942 als monument beschermdetoren_maakt integraaL ..
deel uit van het huidige concept en geeft het gebouw een atypisch maar opmerkelijk
voorkomen.
Artistieke waarde:
Voornamelijk het barokke, van de oude kerk overgeplaatste eikenhouten meubilair,
namelijk het tochtportaal, gedateerd ?anno-1654? in Vlaamse barok met kenmerkende
getorseerde zuilen, gevleugelde engelenhoofdjes en herme op de makelaar is, voor een
plattelandskerkje, een uitzonderlijk en artistiek kunstwerk. De gebeeldhouwde
biechtstoel met kenmerkende barokelementen zoals hermen, maskerkoppen en
vruchtenslingers, getuigt eveneens van een kwalitatieve stijl.
Ook het neogotische meubilair, specifiek ontworpen door beeldhouwer Edmond Vanden
Eynde voor de nieuwe kerk in 1908, zoals de altaren, preekstoel en koorbanken, zijn
kunstzinnig uitgevoerd en representatief voor de toenmalige neogotische kerkstoffering.
Sociaal-culturele waarde:
De kerksite heeft een belangrijke bakenfunctie en beeldbepalende rol in de ruimtelijke
context. Het is een kernpunt wegens zijn visuele, cultuurhistorische en sociaalculturele context. De parochiekerk veruitwendigt de duurzaamheid en de identiteit van
de gemeenschap op deze plaats. Het nog in gebruik zijnde kerkhof vervult nog steeds
een rol in het dorpsleven.
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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

