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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
KNOKKE-HEIST (WESTKAPELLE)

: st.-Niklaaskerk, gelegen Pastoor
Deneveplein.

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
gewi j zigd bi j
van monumenten,
stads- en dorpsgezichten,
decreet van 22 februari 1995;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, par. 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse regering;
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 8 juni 1995 houdende 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 7 maart
1996;
BESLUIT :
Artikel 1.
- wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewi jzigd bi j
decreet van 22
februari 1995,
- als monument
de parochiekerk van Westkapelle, gelegen Pastoor Deneveplein
te Knokke-Heist (Westkapelle),
bekend ten kadaster : Knokke-Heist 10e afd./Westkapelle,
E/7, perceelnr. 453f;
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2.

omwille van het algemeen belang gevormd door de historische,
i.c. ook de architectuur-historische, waarde.
De stichting als kapel voor 1100 en de verdere evolutie van de
kerk - de verwoesting van de gotische kerk in de 16de eeuw,
het herstel en de wederopbouw in de 17de eeuwen de uitbreiding in het begin van deze eeuw - vormt enerzijds een belangrijke schakel in de ontginningsgeschiedenis van de Zwinstreek
en weerspiegelt anderzijds voor een stuk het kerk- en geestesleven in Vlaanderen door de eeuwen heen. Dit bedehuis is
architectuur-historisch waardevol als zijnde een gotische kerk
met 13de-, 14de- en 15de-eeuwse elementen, gerestaureerd en
ui tgebreid in het begin van deze eeuw onder invloed van de
toen gangbare historiserende visie met betrekking tot restauratie en kerkbouw. Het 17de-, 18de- en 19de-eeuwse mobilair en
de kerkschat dragen bij tot de architectuur-historische waarde
van het bedehuis.

- als dorpsgezicht
de omgeving van de parochiekerk gelegen Pastoor Deneveplein te
Knokke-Heist (Westkapelle),
bekend ten kadaster: Knokke-Heist 10e afd./Westkapelle, E/7,
perceelnr. 453k (deel);
omwille van het algemeen belang gevormd door de sociaal-culturele waarde als zijnde het voormalige kerkhof, ontegensprekelijk verbonden met de kerk, en, voorzien van de vijfdelige
ommegang toegewijd aan de H. Livinus en van aangepaste beplanting i.e. de geleide lindenrij.

Art. 2. - 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 stadsen dorpsgezichten.
Brussel,

- 4 -n7- 1996
Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

HARTENS.

