VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL
EN STAATSHERVORMING,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen;
Gelet op hét decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van
8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993, 7 oktober 1993, 18 mei 1994, 11
januari 1995 en 12 januari 1995;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 juli 1994, houden-de de vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van· 1 december 1994,
BESLUIT:
Artikel 1.
Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:
Wegens de historische en artistieke waarde:
- als monument:
de RECTORSWONING van het KLOOSTER BARBERENDAL,
Tienen, Molenstraat 63-65.
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Bekend ten kadaster: TIENEN 4e Afdeling, sectie C, perceelnummers 23 9 en 23 c •
Art. 2.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
omwille van de historische en architectuurhistorische waarde
van de rectorswoning als:
- enig overblijvende vleugel van het in 1389 op een eilandje
gevormd door de Borggracht en de Gete in Tienen gestichtte
klooster van Barberendal, een priorij van kanunnikessen van
de H. Augustinus, die sinds 1412 deel uitmaakte van de Congregatie van Windesheim.
Opgeheven met de Franse Revolutie bood het klooster het
begin van vorige eeuw onderdak aan de "Kleine Fabriek", de
voorloper van de Tiense suikerraffinaderij.
- 1539 gedateerd twee bouwlagen tellend breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl met midden 18e-eeuwse uitbreiding, dat niettegenstaande diverse aanpassingswerken nog een
goed beeld van een ruim bemeten rectorswoning geeft.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven:
Waardevolle elementen van de binneninrichting zijn de twee,
fraai gestuctte rococo-schouwen en de bepleisterde troggewelfjes waaronder een 16e-eeuwse balkbeschildering met bloemmotief bleef bewaard.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december
1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stads- en
dorpsgezichten (Belgisch staatsblad 26 . 02.1977).
Brussel,

0 4 -04- 1995
De Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,

/

,

I

/

JO~

UWENS.

