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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van de
Tempelierskapel te Ruiselede.

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
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli
2009;
Gelet op het ministerieel besluit van 22 januari 2009 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te
beschermen Tempelierskapel te Ruiselede;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en
ingediende bezwaren door het agentschap Ruimte en Erfgoed,
afdeling West-Vlaanderen, zoals voorgelegd aan de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 2 oktober 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:

10 Wegens de artistieke, historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
De kapel uit eind 17de-eeuw horend bij commanderij (eind 13de eeuw), tot eind 18de
eeuw bezit van de hospitaalridders van Sint-Jan , gelegen te Ruiselede (Ruiselede),
Abeelstraat 37;
bekend ten kadaster: Ruiselede, 1e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 11 02B .
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd :
De historische waarde:
Als uitzonderlijk bewaard voorbeeld van een historische site bestaande uit een
commanderij van de tempeliers met bijhorende kapel zoals bij dergelijke
commanderijen eertijds meestal het geval was.
Als uitzon'derlijk voorbeeld van een historische veld kapel , gelinkt aan de
voormalige commanderij, en met een geschiedenis opklimmend tot 1373, vanaf
de 15de eeuw op deze plaats gesitueerd en in zijn huidige vorm daterend uit het
einde van de 17de eeuw.
De historische, in casu de architectuurhistorische waarde :
- Als representatief voorbeeld van een sobere veld kapel, plaats biedend voor
tenminste twintig mensen .
Als architectuur, zoals tempelierskapellen meestal in de regionale stijl werden
gebouwd, aansluitend bij de lokale hoevebouw gekenmerkt door een eenvoudig ,
verankerd bakstenen volume met witbeschilderde gevels boven een gepekte plint
en onder pannen zadeldak.
Bevat een houten retabel, waarschijnlijk daterend uit het einde van de 18de
eeuw.
De sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een locatie als merkteken in het landschap gelegen langs twee
belangrijke fietsroutes en goed zichtbaar en bereikbaar vanaf de openbare weg .

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn 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 de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni
2006 en 5 juni 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006 en 18
september 2009) van toepassing.
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
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