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~\''..\ Vlaa~se
'~'t: \ Regenng
Ministerieel besluit tot definitieve gehele opheffing van het
ministerieel besluit van 4 oktober 1996 tot bescherming als
monument van de Grafkapel "De Kalvaer" in Herzele (Sint-LievensEsse)
DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND,
BUITENLANDS BELEID, ONROEREND ERFGOED EN DIERENWELZIJN,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1°;
Gelet op het m1n1steneel beslult van 4 oktober 1996 tot bescherming als monument van de
Grafkapel "De Kalvaer" m Herzele (Smt-Lievens-Esse), gepubliceerd m het Belgisch
Staatsblad van 4 apnl 1997;
Gelet op het mtegraal herstel door de vergoedmg van de schade d1e het algemeen belang
heeft opgelopen door de vern1etigmg van de erfgoedwaarde, zoals vastgelegd m het
akkoordvonnis van 26 JUni 2018 door de Rechtbank van Eerste Aanleg 1n Oudenaarde;
Gelet op het m1n1steneel beslult van 21 Januan 2019 tot voorlopige gehele opheffmg van het
mm1steneel beslult van 4 oktober 1996 tot beschermmg als monument van de Grafkapel "De
Kalvaer" m Herzele (Smt-Lievens-Esse);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 21 februan 2019 tot en met 22 maart
2019 en waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat de h1stonsche waarde en de volkskundige waarde, d1e de bas1s vormden
voor de beschermmg van de Grafkapel "De Kalvaer", onherstelbaar ZIJn aangetast en verloren
gegaan doordat de erfgoedkenmerken en -elementen n1et meer afleesbaar of herkenbaar
ZIJn;
Overwegende dat het herstel van de erfgoedwaarden onmogeliJk 1s omdat er onvoldoende
ondersteunende erfgoedelementen en -kenmerken m een aanvaardbare bouwfysische
toestand bewaard bleven om tot felteliJk herstel over te gaan;
Overwegende dat een reconstructie van de matenalltelt door hergebruik van de m s1tu
bewaard gebleven en elders gestoekeerde onderdelen met toevoegmg van meuwe matenalen
slechts een benaderende reproductie van de oorspronkeliJke kapel oplevert en n1et tot herstel
van de erfgoedwaarden leidt en dat complementaire maatregelen of een aanvullende
vergoedmg met tot mtegraal herstel lelden,
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BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing vari artikel 6.1.1, 1° en artikel 6.2.3. tot en met 6.2.5. van het
Onroerenderfgoeddecreet .van 12 juli 2013 wordt het ministerieel besluit van 4 oktober 1996
tot bescherming als monument van:
de Grafkapel "De Kalvaer" in Herzele (Sint-Lievens-Esse), gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 4 april 1997, definitief geheel opgeheven.
Art. 2. Het beschermde goed bevindt zich in de Gentweg zonder nummer en heeft de
volgende kadastrale gegevens: Herzele, 8ste afdeling, sectie b, perceelnummer 254/2.

Het beschermde onroerend goed waarvan de bescherming definitief wordt opgeheven, is
aangeduid op het plan dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fysieke toestand van het beschermde onroerend goed waarvan de
bescherming definitief wordt opgeheven, wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Brussel,

2 6 JULI 2019
De Vlaamse minister van Mobiliteit; Openbare Werken, Vlaamse Rand,
Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,
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