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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van de
Sint-Lutgardiskerk te Tongeren

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,
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 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Vlaamse
Regering van 24 juli
Regering, ........
gewijzigd
. ·2009;. ..... bij.... besluit
...............van de....
.
Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 2008 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te
beschermen Sint-Lutgardiskerk te Tongeren;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 4 juni 2009,

BESLUIT:
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten,
gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april
2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009:

Wegens de historische, historische in casu architectuurhistorische, artistieke, sociaalculturele en volkskundige waarde:
- als monument:
Basilicale Sint-Lutgardiskerk, in de Tongerse wijk Achter de Statie en naar ontwerp
van Jos Ritzen, gelegen te Tongeren (Tongeren), Blaarstraat ;
bekend ten kadaster: Tongeren, 8e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 226T,
226V.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
Dient te worden beschermd als monument omwille van het algemeen belang
gevormd door de historische, historische in casu architectuurhistorische waarde,
artistieke, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
- Tongeren (Tongeren), de Sint-Lutgardiskerk, Blaarstraat zonder nr.:
De historische waarde:
Deze waarde ligt in de uitbouw van een nieuwe parochie met bedehuis in de
Tongerse wijk 'Achter de Statie', een woonuitbreidingsgebied van kort na de Tweede
Wereldoorlog.
De historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De Sint-Lutgardiskerk is een op de vroegchristelijke basilica geïnspireerde sobere
'moderne' gebedsruimte, ontworpen door Jos Ritzen onder invloed van de
architectuurtheorie van Dom Hans Van der Laan, een matenstelsel dat gebaseerd is
op universele wetten van de menselijke waarneming en bedoeld om de mens een
aangenaam gevoel van geborgenheid en schoonheid te geven .
De artistieke waarde:
De kerk is een gesamtkunstwerk, een uitzonderlijk gaaf bewaard bewijs van het
artistieke kunnen van een hele schaar Vlaamse kunstenaars, vooral op het vlak van
de glasschilderkunst.
De sociaal-culturele en volkskundige waarden:
De Sint-Lutgardiskerk is een manifest van de verering van deze in Tongeren geboren
heilige, benedictines, cisterciënzerin en mystica, patrones van (Ievens)roeping , jonge
moeders en hun gezin , beschermster van het ongeboren leven, patrones van de
blinden en 'schutsvrouwe' van Vlaanderen.

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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994 en 22 augustus 2006).

Brussel,

1 6 OKT. 2009
Vlaams minister van Bestuurszaken , Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS
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