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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, § 1, 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 14 juui 2002 houdende ontwerp van
lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Kouinklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 03 april 2003,

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 de historische, historische, meer bepaald architectuurhistorische. en volkskundige
waarde:
- als monument:
neogotische kapel van het ouderlingentehuis, gelegen te
Borgloon (Borgloon), Graethempoort ;
bekend ten kadaster:
Borgloon, Ie afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 21K.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
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Historische en volkskundige waarde:

De kapel is historisch representatief als neogotisch ontwerp van architect P.
Langerock, als vroeg-20ste-eeuwse (1909-1911) uitbreiding van het Loonse
ouderlingentehuis, dat op zich historisch belang heeft als opvolger van het Loonse begijnhof,
waarvan overigens nog een wezenlijk element bewaard bleef onder de vorm van de reeds
beschermde Graethemkapel, die als voorganger van de neogotische kapel kan worden
beschouwd en zich in het verlengde ervan bevindt.

Historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde:

De kapel bleef bewaard onder een neogotische verschijningsvorm, niet alleen extern,
als baksteenstructuur met steunberen en spitsbogen, maar ook intern, met authentieke
tegelbevloering, muurschilderingen, houten spitstongewelven, contemporaine glasramen en
een rijke meubilering, waaronder een monumentaal hoogaltaar naar ontwerp van de architect,
een preekgestoelte in Lombardische stijl, kerkbanken en balustrades in rijk houtsnijwerk,
alsook een fraaie collectie beelden.

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,

2 8 -05- 2003
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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