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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van Sint-Gertrudiskerk
(inclusief cultuurgoederen), uitbreiding van de bij K.B. van 15/10/1974
beschermde toren, Savekerkestraat nr. +149 te KOEKELARE

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 de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 mei 2011 houdende vaststelling
van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen SintGertrudiskerk (inclusief cultuurgoederen), uitbreiding van de bij K.B. van
15/10/1974 beschermde toren, Savekerkestraat nr. +149 te
KOEKELARE; ·
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen op datum van 28
november 2011 , zoals voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 1 december 2011,

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:
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Wegens de historische, in casu ook de architectuur-historische, de artistieke en de
sociaal-culturele waarde:
- als monument
De Sint-Gertrudiskerk van Bovekerke (inclusief cultuurgoederen), gelegen te
KOEKELARE (BOVEKERKE), Savekerkestraat +149
bekend ten kadaster:
KOEKELARE, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 58E (deel)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
Historische, in casu ook de architectuur-historische waarde:

Als zijnde een kerk die in 1841-1848 gebouwd is door de provinciaal architect
Pierre Buyck (Brugge, 1805-1877). Het is een erg vroeg voorbeeldvan een kerk uit de
beginperiode van zijn loopbaan als provinciaal architect (vanaf 1841). Ook de
toepassing van een neoromaanse stijl in de jaren 1840 is erg vroeg.
Als zijnde een kerk die getuigt van een interessante bouwgeschiedenis waarbij
de 12de-eeuwse Romaanse toren (beschermd als monument sinds 1974),
oorspronkelijk een vieringtoren, geïntegreerd werd als oosttoren met portaal.
Als zijnde een kerk met een neogotische calvarie tegen de buitenmuur, deze
calvarie verwijst naar de figuur van pastoor De Clerck die een belangrijke rol speelde bij
het bouwen van de nieuwe kerk. Ook enkele grafplaten zijn in de buitenmuren
ingewerkt.
Als zijnde een neoromaanse kerk opgetrokken in gele baksteen en gevat onder
leien zadeldaken, met een eenvoudige doch verzorgde ritmering van de buitenmuren
door middel van aflijnende rondboogfriezen, rondboogvensters gevat in gevelhoge
nissen en oculi. De kerk heeft eveneens een verzorgd neoromaans interieur: ritmering
van de kerk door gordelbogen aanzettend op zuilen of pilasters, met gestileerde
kapitelen.
Artistieke waarde:

- Als zijnde een kerk met een gaaf bewaard interieur en meubilair. De
interieuraankleding getuigt van de recuperatie van bestaand meubilair in de nieuwe kerk
van 1841-1848, het betreft onder meer de 17de-eeuwse preekstoel, een 18de-eeuwse
biechtstoel en een 18de-eeuwse doksaalbalustrade waarin paneel met een trofee van
ineengevlochten muziekinstrumenten. Voorts omvat de kerk 19de-eeuwse neogotisch
mobilair, onder meer het hoofdaltaar met een gebeeldhouwd retabel met als thema de
kruisdood van Jezus, het noordelijke zijaltaar toegewijd aan H. Gertrudis van Nijvel,
echter met een 18de-eeuws Gertrudisbeeld, en het koorgestoelte.
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Sociaal-culturele waarde:

De Sint-Gertrudiskerk behoort samen met de pastorie tot het religieuze centrum
van de parochie. Samen met het gemeentehuis en de gemeenteschool behoort dat
religieuze centrum tot de historisch gegroeide dorpskern en het collectieve geheugen
van de dorpsgemeenschap.
De neoromaanse kerk van 1841-1848 kadert binnen de modernisering van het
dorp, dit samen met de neogotische pastorie van 1861-1868, de gemeenteschool van
ca. 1873 en het gemeentehuis van ca. 1922. Ook de elektriciteistscabine uit de jaren
1920 behoort tot deze modernisering .

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, 5 juni 2009 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 2010 en 2
augustus 2011 ).
Brussel,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

