MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

AANGELEGENHEDEN,

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 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 juni 2001 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 02 mei 2002,
BESLUIT :

Artikell. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en historische, in casu
architectuurhistorische en volkskundige waarde:
- als monument:
19de-eeuwse kapel op de grens tussen Rutten en Hamal, gelegen te
Tongeren (Rutten), Boudewijnstraat ; Hagelindeweg ;
bekend ten kadaster:
Tongeren, 14e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 235M.
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en historische, in casu
architectuurhistorische, socio-culturele en volkskundige waarde:
- als dorpsgezicht:
omgeving van 19de-eeuwse kapel op de grens tussen Rutten en Hamal, waar voorheen
lindebomen stonden, gelegen te
Tongeren (Rutten), Boudewijnstraat ; Hagelindeweg ;
bekend ten kadaster:
Tongeren, 14e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 235L, 235N.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
Historische waarde van het monument:
De kapel is in de tweede helft van de 19 de eeuw opgetrokken aan het oostelijke dorpsuiteinde
van Rutten, mogelijks ter vervanging van een kruisbeeld, traditioneel een
grensmarkeringspunt, samen met de klassieke lindebomen. Tot voor kort stonden deze bomen
er effectief, vanwaar ook de benaming Hagelindeweg.
Historische, in casu architectuurhistorische waarde van het monument:
Bakstenen gebouw met mergelstenen voorgevel en leien bedaking, bestaande uit een portaal
met gebedsruimte en een octagonaal koorgedeelte onder een tentdak. De façade is neoklassiek
uitgewerkt met pilasters, de zijgevels zijn licht neoromaans, met rondbogige lichtopeningen.
Intern is het gebouw overwelfd met tongewelven en bepleisterd.
Volkskundige waarde van het monument:
De kapel is getuige van een typisch platte lands gebruik om grenspunten en straathoeken te
voorzien van markeringspunten, bomen en kleine religieuze monumenten, veelal als uiting
van devotie. Het gebouwtje is ook te beschouwen in het kader van de 19de eeuwse
ontwikkeling van het dorp, waarbij aan de rand een moderne infrastructuur werd ingeplant, en
toont aan dat desondanks oude gebruiken bleven voortbestaan.
Historische en historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en
volkskundige waarde van het dorpsgezicht:
De kapel is opgetrokken in de buurt van de (ondertussen verdwenen) traditionele lindebomen
die het dorpsuiteinde markeerden. Het gebouw werd waarschijnlijk opgericht in het kader van
de 19 de eeuwse uitbreiding van het dorp, waarbij in de onmiddellijke omgeving van de
bomengroep een suikerraffinaderij en een tramstatie werden ingeplant. De monumentalisering
van de klassieke grens werd wellicht ingegeven door een doorgedreven moderniseringsdrang.
De kapel en omgeving vormen nog steeds een belangrijke visuele eenheid met de toen
opgetrokken gebouwen. Van verre getuigt het ensemble van de 19de eeuwse
dorpsontwikkeling in de schoot van de plattelandstraditie.
Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A. 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,
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Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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