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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, § I, I, 7 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 november 2002 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 october 2003,

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:
Wegens de historische, sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
St.-Annakapel en omgeving, gelegen te
Voeren ('S Gravenvoeren), Boomstraat('s Gravenvoeren) ; Weg op Bemeau('s Gravenvoeren ;
. Weg op Dalhem('s Gravenvoeren) ; Weg op Warsage('s Gravenvoeren ;
bekend ten kadaster:
Voeren, 6e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 758.

,

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

Wetenschappelijke, historische en historische in casn architectuurhistorische waarde:
De kapel in strictu sensu is bewaard gebleven onder de vonn waarin ze het laatst
grondig werd verbouwd, met name in 1815, maar het betreft een veel oudere stichting, wat
archivalisch kan worden bevestigd tot 1641. Bij het gebouw hoort een 16de-eeuws beeld van
St.-Arma-ten-Drieën. Het site schijnt echter veel ouder en met name de verhoging waarop de
kapel is gebouwd.
De inplanting op een belangrijk kruispunt in de nabijheid van een oude dries, waarop
vroeger grote stenen stonden, alsook de Gallo-Romeinse aanwezigheid en de vele legenden
rond gebouwen omgeving doen vennoeden dat de ondergrond een groot archeologisch
potentieel heeft.

Volkskundige en socio-culturele waarde:
Kapel en omgeving zijn de bron van een veelheid aan legenden, die het site onder
meer in oorsprong als Keltische offerplaats omschrijven en de kapel minstens als
vroegmiddeleeuwse, Karolingische stichting karakteriseren. Het gebouw is bovendien
ingeplant op een strategische plaats, op een kruispunt en op verhoogd terrein, en is daarom
van een bijzondere beeldbepalende waarde.

Art. 3. Met het oog op de beschenning 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,

0 4 ,12- 2003
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN

2

