MINISTERIEEL BESLillT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN BillTENLANDS 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
de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000,
26 mei 2000, 10 mei 2001,11 mei 2001en 18 mei 2001;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 08 december 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:
Wegens zijn historische en artistieke waarde:
- als monument:
De Sint-Laurentiuskerk en het ommuurd kerkhof, gelegen te
Meise (Wolvertem), Gemeenteplein ;
bekend ten kadaster:
Meise, 2e afdeling, sectie F, perceelnummers 616F, 616G, 616H, 617.

Art. 2.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
de partiële bescherming (K.B. 25 maart 1938) gaat voorbij aan de betekenis van het monument als historisch gegroeid geheel, waarbij de samenstellende componenten in hun stilistische verscheidenheid bepalend zijn voor typologie, structureel-volumetrische opbouwen
ruimtelij kheid van het kerkgebouw.
Architectuurhistorisch vormt de in baksteen en zandhoudende kalksteen opgetrokken SintLaurentiuskerk een interessant voorbeeld van een grootdeels in gotische stijl (13de en 16de
eeuw) opgebouwde kruiskerk met pseudo-basilicale opstand, die in 1834 werd uitgebreid met
een sober, neoclassicistisch driebeukig schip naar ontwerp van provinciaal architect Louis
Spaak (1803-1893).
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven:
inwendig resulteerden de ingrepen van Spaak uit 1834 in een ruime en evenwichtig geproportioneerde, bepleisterde en witgeschilderde driebeukige ruimte, gearticuleerd door rondboogarcades op Toscaanse zuilen en pseudo-kruisgewelven, het geheel gestoffeerd met een rij k,
overwegend 17de en 19de eeuws meubilair en brandglasramen van het bekende Brugse atelier
van Louis Grossé( 1840-1929).

Art. 3. 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,

22 -11- 2001
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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