MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,

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, § I, I, 7 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 200 I 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 03 oktober 2002,

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:

I) Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn artistieke en historische waarde:
- als monument:
de grafkapel van de familie de Montblanc (met inbegrip van het omlopend terras), gelegen te
Ingelmunster (Ingelmunster), Schoolstraat ;
bekend ten kadaster:
Ingelmunster, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 665K(DEEL), 665M.
de (cultuur)historische en artistieke waarden worden als volgt omschreven:
als merkwaardig voorbeeld van funerair mimetisme en de aanwending van gigantisme als
middel tot sociale differentiatie

2) Omwille van het algemeen belang gevormd zijn artistieke en historische waarde:
- als monument:
23 graftekens, te weten de (voormalige) loten 12, 14, 15,20,21,67,68, 105, 122, 124, 141,
142, 143, 144, ISO, 149,201,231,258,261,263,283 en 284 (zie bijgevoegd plan), op de
begraafplaats, gelegen te
Ingelmunster (Ingelmunster), Schoolstraat ;
bekend ten kadaster:
Ingelmunster, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 666Z2(DEEL).
de (cultuur)historische en artistieke waarde worden als volgt omschreven:
als representatieve zoniet zeer waardevolle plaatselijke voorbeelden van de funeraire
architectuurstijlen vanaf de 19oc -eeuwse neogotiek tot de 20stc-eeuwse art deco. deels
voortgaande op modellenboeken en herkomstig uit steenkappers/grafzerkmakers-ateliers,
deels uiigevoerd naar ontwerp van architecten (Croquison, Béthune ... ) zoniet ontworpen
door beeldhouwers (Kühne Beveridge ... )

3) Omwille van het algemeen belang gevormd zijn historische waarde:
- als dorpsgezicht:
Het gedeelte van de begraafplaats bepaald door de centrale hoofdlaan, de grafkapel de
Montblanc en de omliggende graftekens, gelegen te
Ingelmunster (Ingelmunster), Schoolstraat ;
bekend ten kadaster:
Ingelmunster, I e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 665K(DEEL), 665M, 666Z2(DEEL).
de (cultuur)historische waarde wordt als volgt omschreven:
als nog representatieve getuige van een landelijke begraafplaats uit de tweede helft van de
19°C eeuw, aangelegd ter vervanging van het parochiaal kerkhof op initiatief van het
gemeentebestuur, maar mits een schenking van de plaatselijke adel

4) Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en industrieelarcheologische waarde:
- als monument:
de historische hoeve zogenaaamd "D' Heerlijkhede van Deefakker", meer bepaald het restant
van de omwalling, het boerenhuis, de stallingen, de dwarsschuur met wagenhuis, de
paardenstal, de kleine en de grote ast laatst genoemde met aansluitende muur, het starthuisje van
het vliegveld uit de Eerste Wereldoorlog, evenals de volgende erfelementen: toegangshekken
met postamenten, hondenhok en laadbrug met kantoortje, gelegen te
Ingelmunster (Ingelmunster), Meulebekestraat 112;
bekend ten kadaster:
Ingelmunster, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer(s) I 146B(DEEL), 1148C, 1149H,
I I 49M(DEEL).
de historische, in casu ook architectuur-historische waarde wordt als volgt omschreven:
als historische site teruggaand op de heerlijkheid van Deefakker, ca. 1600 een leen van de
heer van Ingelmunster, een aantal bestanddelen bewaren nog een vroeg 19dc _ of 18oc-eeuwse
kern
als site gelegen in een nog open omgeving, en met bewaarde omwalling ten westen
als zijnde een beeldbepalende hoeve waarvan het boerenhuis, de stallingen en de
dwarsschuur met wagenhuis hun huidige vorm kregen eind 19°c/ begin 20ste eeuw, doch met
markerende asten uit de eerste helft van de 20'tc eeuw
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als omvattende een starthui sje van een Duits vliegveld van de Eerste Wereldoorlog, uniek
in zijn soort
de industrieel-archeologische waarde wordt als vo lgt omschreven:
als omvattende een tabaksast en een cichorei-ast uit de eerste hel ft van de 20"c eeuw als
illustratie van het toenemend belang van de verwerking van producten op het boerenbedrijf en
van de industrialisatie van dit proces, het verschil in volume van beide asten en het feit dat de
imposante cichorei-ast groeide uit een kleinere ast zijn daar een illustratie van

5) Omwill e van het algemeen belang gevormd door zijn hi storische en vo lkskundi ge waarde:
- als monument:
Samenstel vormende hui zen met aanpalende zogenaamde "Hazekapel", gelegen te
Ingelmuhster (Ingelmunster) , Doelstraat 97,99;
bekend ten kadaster:
Ingelmunster, I e afdel ing, sectie A, perceelnummer(s) 535C, 535D(DEEL), 535E(DEEL).
de historische, in casu ook architectuur-historische waarde wordt als vo lgt omschreven:
als vorm end een sober samenstel van boerenarbeidershuizen met aanpalende kapel, ca. 1891
gebouwd door een belangrijke industriële fam ili e
als vormend een samenstel met grotendeels bewaard oorspronkelijk uitzicht, cf. de
baksteen fr ies, de mu urankers en de grotendeels ongewij zigde muuropeningen en houtwerk
als zijnde een goed bewaard voorbeeld van het type kleine landelijke kapel met beraapt
pareme nt. uit het laatste kwart van de 19"' eeuw
de volkskundige waarde wordt als volgt omschreven :
als zijnde een uiting van lokale volksdevotie, wat onder meer veruitwendigd wordt in het
goede onderhoud ervan
als zijnde een unieke combinatie van landelijk café en kapel

Art. 2. Met het oog op de bescherming zijn van toepass ing:
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).

Brusse l,

1 3 -11- 2002
V laams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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