VLAAMSE

REGERI~G

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT,

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
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 besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regerilJ.g;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2000 houdimde 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 11 januari 2001,

BESLUIT:

Artikel 1. - Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995;

Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en socio-culturele
waarde:
- als monument:
Kazernegebouw of Militair hospitaal, gelegen te
Menen (Menen), Leopoldplein 12;
bekend ten kadaster:
Menen, Ie afdeling, sectie E, perceelnummer 1007N3O(DEEL).
./..

2.

De historische waarde wordt als volgt omschreven :
· Dit voormalig militair hospitaal is een belangrijke getuigenis voor betekenis van Menen
als vesting in de vorige eeuw. Het betreft een belangrijk onderdeel van de militaire infrastructuur, opgetrokken door de Hollandse bezetters (1815-1830) in de versterkte stad,
welke Menen was op de grens met Frankrijk. Na de onafhankelijkheid bleef dit complex
zijn militaire functie - als kazerne - een tijdlang vervullen.
· Dit indrukwekkend, bomvrij e gebouw met zijn specifieke structuur - de opeenvolging van
de verscheidene bakstenen tongewelven steunend dito dikke muren - vormt een interessant
document van krijgsbouwkunde uit de vorige eeuw.
De socio-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
· Mede door zijn inplanting op bastion nr. 2 en door het voorliggende Leopoldsplein, is dit
voormalig militair hospitaal-kazerne een beeldbepalend en structuurbepalend gebouw in het
Z.W.-stadsgedeelte.

Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en socio-culturele waarde:
- als stadsgezicht:
Menen (Menen), Leopoldplein, zoals afgebakend op bijgaand plan;
bekend ten kadaster:
Menen, Ie afdeling, sectie E, percelen ZONDER NUMMER.
De historische waarde wordt als volgt omschreven :
· Als zijnde een belangrijk plein, gecreeërd in functie van het voormalig militair complex
en er ontegensprekelijk mee verbonden. Het betreft een driehoekig plein, ontstaan bij de
aanleg van de huidige Molenstraat in 1877, welke toen aansloot bij de kazerne als oefenplein voor de soldaten.
De socio-culturele waarde wordt als volgt omschreven :
· Als zijnde een belangrijke open ruimte, welke tot op vandaag zichtbepalend is voor het
als monument voorgestelde voormalig militair hospitaal-kazerne, en, welke tevens structuurbepalend is voor het Z.W.-stadsgedeelte.

Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
de vespngsmunr, i.e. gedeelten van de rechterflank en -face van bastion nr. 2 en een deel
van de courtine tussen bastion nr. I en 2, gelegen te
Menen (Menen), Vaubanstraat ;
bekend ten kadaster:
Menen, Ie afdeling, sectie E, perceelnummer I007S29(DEEL) en percelen ZONDER
NUMMER,
./..

3.

Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en socio-culturele waarde:
- als monnment:
vestingsmuur met 4 ondergrondse kazematten, i.e. gedeelten van de linkerface, de
rechterface en -flank van bastion nr. 11, achter de woningen Waalvest nr. 41-53,
gelegen te
Menen (Menen), Waalvest ;
bekend ten kadaster:
Menen; Ie afdeling, sectie E, perceelnummers 1005T22(DEEL), 1005V22(DEEL).

Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
restant van een vestingsmuur met ondergrondse kazemat, i.e. een gedeelte van de
courtine tussen bastionnr. 10 en 11, in de tuin van de woning Rijselstraat nr. 104,
gelegen te
Menen (Menen), Rijselstraat 104;
bekend ten kadaster:
Menen, Ie afdeling, sectie E, perceelnummer 1005R22(DEEL).

Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
restant van een vestingsmuur vermoedelijk uit de periode van Vauban (1679), in de tuin
van de woning, gelegen te
Menen (Menen), Rijselstraat 108;
bekend ten kadaster:
Menen, Ie afdeling, sectie E, perceelnummer 1005/3B(DEEL).

Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
de ondergrondse kazemat deeluitmakend van bastion nr. 10,
gelegen te
Menen (Menen), Rijselstraat 93;
bekend ten kadaster:
Menen,le afdeling, sectie E, perceelnummer 96IT21(DEEL).
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4.

Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en socio-culturele waarde:
- als monnment:
vestingsmunr en 9 bovengrondse kazematten, i.e. de linkerface, de rechterface en -flank
van bastion nf. 9, achter de woningen, gelegen te
Menen (Menen), Blekerijvesting ;
bekend ten kadaster:
Menen, Ie afdeling, sectie E, perceelnurnmers 988D4(DEEL), 988E4(DEEL),
988F4(DEEL), 988H2(DEEL), 988L3(DEEL), 988L4(DEEL), 988R(DEEL),
988W3(DEEL).

Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
vestingsmuur en 22 boven elkaar gelegen kazematten, i.e. rechterface van bastion nf. 8,
gelegen te
Menen (Menen), Oude Leielaan ;
bekend ten kadaster:
Menen, Ie afdeling, sectie E, perceelnummer 960M(DEEL).

Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
vestingsmuur en kazematten, i.e. een gedeelte van de rechterflank van bastion nr. 4,
gelegen te
Menen (Menen), Benediktinessenstraat, aan het Park Ten Walie;
bekend ten kadaster:
Menen, Ie afdeling, sectie E, perceelnurnmers I008GlI(DEEL), I008K71(DEEL),
I008Y55(DEEL).

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
. Het betreft belangrijke, materiële getuigen van de historische rol, welke de grensstad
Menen werd toebedeeld binnen de internationale politiek, als zijnde gedurende verscheidene eeuwen een versterkte vesting kaderend in de vijandelijkheden tussen Frankrijk en de
Nederlanden.

./..

5.

. Deze belangrijke restanten van versterkingen vormen een interessante illustratie van de
evolutie in de oorlogsvoering en in dt< defensie in Europa, en, in de daaraan gekoppelde
krijgsbouwkunde. Het betreft de belangrijke restanten van de versterkingen gebouwd door
de Hollanders (1815-1830) tegen Frankrijk, welke in feite grosso modo een reconstructie met behoud van enkele bewaarde gedeelten - waren van de Vaubanvesting (1679). Menen,
in het laatste kwart van de 17de eeuw door grote Franse vestigingsbouwer Vauban uitgebouwd tot modelvesting, maakte deel uit van een dubbele verdedigingslinie die Noordelij. ke grens van Frankrijk verdedigde.

De socio-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
. Als zijnde historische gegroeide en structuurbepalend elementen binnen de stedebouwkundige aanleg van de Stad Menen. De geometrische aanleg van de vesting, vormt op vele
plaatsen het uitgangspunt voor de recentere stadsuitleg en de daaraan gekoppelde perceelsindeling, niveauverschillen.

Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, i.C. ook de architectuurhistorische, waarde:
- als monument:
het wapenarsenaal, gelegen te
Menen (Menen), Vaubanstraat nr. 22;
bekend ten kadaster:
Menen, 1e afdeling, sectie E, perceelnummer 1007L 18.

De historische, i.C. ook de architectuur-historische waarde, wordt als volgt omschreven:
Dit voormalig wapenarsenaal is een belangrijke getuigenis voor de betekenis van Menen
als vesting in de vorige eeuw. Het betreft een belangrijk onderdeel van de militaire infrastructuur, opgetrokken door de Hollandse bezetters (1815-1830) in de versterkte stad,
welke Menen was op de grens met Frankrijk. Dit gaaf bewaarde, bomvrije gebouw met
zijn specifieke structuur - twee beuken onder bakstenen tongewelven - vormt een interessant document van krijgsbouwkunde uit de vorige eeuw.

./..
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6.

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 stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

23

f eb ru a r i

200 1

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport,

