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Ministerieel besluit tot vaststelling van een ontwerp van lijst van de als
monument te beschermen ommegangkapellen van 1902
in Moorslede (Dadizele)
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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;
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,

BESLUIT:

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld 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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:
Wegens de historische en de volkskundige waarde als monument:
Ommegangkapellen van ca. 1902, gelegen in
Moorslede (Dadizele), Azalealaan zonder nummers, Ketenstraat zonder nummer,
Plaats zonder nummers, Remi-Dewittestraat zonder nummer, Ridder-Janlaan zonder
nummer
bekend ten kadaster:
Moorslede, 2de afdeling, sectie A, perceelnummers 761 L6, 762L, 81 OB2, 81 OC2,
810E2 (deel), 811M, 811N en deel van het openbaar domein,
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.
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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 :
Historische, in casu architectuurhistorische waarde:

Het bouwen van de acht ommegangkapellen in 1902 viel samen met de wijding en
kroning van "het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw" in de nabijgelegen basiliek
van Dadizele die in zijn huidige neogotische vorm dateert van 1859-1880.
Het unieke ensemble van acht ommegangkapellen in neogotische stijl, wordt
gekenmerkt door een verzorgd materiaalgebruik van rode baksteen en arduin. Ze
hebben een hoog oplopende sokkel, hoekkettingen, een verdiepte spitsboognis
voorzien van verzorgde zuiltjes en kapitelen, een waterlijst met hogels en kruisbloemen.
Deze elementen verwijzen duidelijk naar de flamboyante ornamentiek van de
nabijgelegen basiliek. De fijn uitgewerkte bas-reliëfs in zandsteen of ceramiek stellen
"Jezus in de tempel" en "de zeven smarten van Maria" voor. Enkele zijn gesigneerd "J.
De Visscher'' (eerste kapel van de Grote Ommegang en de Kleine Ommegang) en "K.
Dupon" (zevende kapel Kleine Ommegang) .

Volkskundige waarde:

De ommegangkapellen zijn gelegen in het dorpscentrum van Dadizele, sinds de 14de
eeuw een belangrijk centrum voor Mariale devotie en traditioneel bedevaartsoord. Het
zijn typische en herkenbare getuigen van de Maria devotie in Vlaanderen. Zowel de
eerste kapel van de "Grote Ommegang" als de eerste kapel van de "Kleine Ommegang"
liggen in de schaduw van de basiliek, waarmee deze kapellen sterk verwant zijn.

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, 4 december 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012
(Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari
2010, 2 augustus 2011 en 27 juli 2012).
Brussel,

2 1 MEI 7014
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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Geert BOURGEOIS

