MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
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 regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 november 2000 houdende ontwerp
van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 04 oktober 2001,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
OmwiJle van het algemeen belang gevormd door zijn artistieke, historische, i.C.
architectuurhistorische, en socio-culturele waarde:
- als monument:
Parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna, met inbegrip van de zich erin bevindende roerende
zaken, onroerend door bestemming, met onder meer de lijst als bijlage, gelegen te
Brugge (Sint-Andries), Giste1se Steenweg;
bekend ten kadaster: .
Brugge, 27e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 174C.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde een bedehuis met fraai interieur, welke tevens belangrijke kerkschatten bewaart

2.

(cf lijst in bijlage); venneldenswaardig zijn onder meer het kerkmeubilair van de hand van
H Pickery (1828-1894) en de uitgebreide verzameling aan edelsmeedwerk
De· historische, i.c. de architectuurhistorische, waarde wordt als volgt omschreven:
- als zijnde de voonnalige site van de Sint-Andriesabdij, waarvan de stichting teruggaat tot 1117,
welke gedurende het ganse Ancien Regime zowel op kerkelijk als maatschappelijk vlak, een
belangrijke rol heeft gespeeld.
- als zijnde een waardevolle parochiekerk opgetrokken in 1869 n.o.v. architecten Deshuyser en
P. Buyck (Brugge), provinciaal architect van 1842 tot 1877, en door de W.-toren van 1530.
De socio-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde een beeldbepalend element in de dorpskern van Sint-Andries.

Omwille van het algemeen belang gevonnd door zijn historische en socio-culturele waarde:
- als dorpsgezicht:
Het omringende kerkhof van de parochiekerk St-Andries en St-Anna, met inbegrip van de
oorlogsmonumenten, zoals afgebakend op bijgevoegd plan, gelegen te
Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg;
bekend ten kadaster:
Brugge, 27e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 174C, 185E5, 185S6(DEEL).
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde van oudsher dé omkadering van de parochiekerk, o.m. getypeerd door de graf- en de
oorlogsmonumenten.
De sochrculturele waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde samen met het bedehuis, een beeldbepalend component in de dorpskern.

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,

1 3 -11- 2001
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VANGREMBERGEN

