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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van de pastorie van de
Sint-Lambertuskerk in Mechelen (Muizen)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering:
Gelet op het ministerieel besluit van 12 november 2013 tot vaststelling van een ontwerp van lijst
van als monument te beschermen pastorie van de Sint-Lambertuskerk in Mechelen (Muizenl;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door onroerend
Erfgoed en gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
van 4 september 2014.

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. 27 maart 2009 en 11 mei 2012:
Wegens de historische waarde als monument:
De pastorie van de Sint-Lambertuskerk. met inbegrip van de omgevende open ruimte met de oprit
van de pastorie met scheidingsmuur. de waterpartij. het inkombordes en het voortuintje voor de
kerk. de open ruimte achter pastorie en kerk en de verbindingsmuur naar de kerktoren van de
voormalige Sint-Lambertuskerk. gelegen in
Mechelen (Muizenl. Muizen-Dorp zonder nummer
bekend ten kadaster:
Mechelen. 9de afdeling. sectie A. perceelnummers 219C (deell, 247C en 252G (deell
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt. w ordt door de volgende intrinsieke
w aarde gemotiveerd:
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Historische. in casu architectuurhistorische waarde:
De pastorie van de Sint-Lambertuskerk in het dorpscentrum van Muizen maakt deel uit van een
kerksite met een eeuwenoude religieuze historiek. De site vormt een cluster van diverse religieuze
bouwwerken uit verschillende periodes. bestaande uit de moderne kerk met pastorie. een gotische
kerktoren teruggaand op een Karolingische portaaltoren. een verbindingsmuur die het oude en
nieuwe gedeelte verbindt en een open zone rond de toren die een archeologische site bevat. De
pastorie van de St.-Lambertuskerk alsook de omringende open ruimte maken integrerend deel uit
van het oorspronkelijk ontwerp van architect Lucien Engels. De modernistische kerk annex pastorie
werd in 1960-1966 opgericht ter vervanging van de in de WO 11 verwoeste gotische kerk en op de
plaats van de vroegere -tevens vernielde- pastorie. De Sint-Lambertuskerk wordt beschouwd als een
belangrijke en typologisch uitzonderlijke realisatie binnen het oeuvre van de architect. Het is dan
ook van belang dat het oorspronkelijk totaalconcept in zijn geheel beschermd wordt en de pastorie
alsook de omgevende ingerichte ruimte als een 'complementaire schakel' de beschermde kerksite
vervolledigt. Het belang van licht en ruimte. materialiteit. constructie (betonnen skeletten). een
ingenieus grondplan en waterpartijen die het 'binnenkomen' begeleiden zijn voor Engels in die
periode belangrijke ingrediënten die ook in het complex te Muizen aan bod komen. De doordachte
inplanting van kerk en pastorie. hun gelijke bouwperiode en bouwstijl en het planmatig opzet
maken de pastorie onlosmakelijk verbonden met het bedehuis. Uitwendig realiseert Engels een
perfecte integratie van beide gebouwen door ze aan elkaar te laten grenzen. ze onder eenzelfde
dakconstructie te brengen en door het gebruik van dezelfde materialen en detaillering. Tegelijkertijd
positioneert hij de pastorie duidelijk ten opzichte van het bedehuis door haar achterin gelegen
inplanting. Met pastorie aan de linkerzijde van de kerk en weekkapel aan de rechterzijde krijgt het
complex een symmetrisch evenwicht. De omgevende ruimte bevat de oprit naar de pastorie met
scheidingsmuur. de waterpartij voor de kerk met het beeld van Rik Poot. het inkombordes. het
voortuintje met ijzeren kruis. de verbindingsmuur als link naar de oude kerksite en de open ruimte
achter de pastorie en kerk.

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.
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Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed.

Geert BOURGEOIS

