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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument
te beschermen Parochiekerk Sint-Heribertus te VOEREN (Remersdaal)

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

BINNENLANDS

BESTUUR,

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 decemb,er 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 en 19 november 2010;
BESLUIT:
Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten, met inbegrip van de cultuurgoederen die er
integrerend deel van uitmaken, zoals opgesomd in de lijst als bijlage bij dit besluit,
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 en 27 maart 2009:

1o Wegens de historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
- als monument:
De neogotische parochiekerk Sint-Heribertus in Voeren (Remersdaal), naar ontwerp van
Jean-Lambert Blanda!, met inbegrip van de cultuurgoederen opgesomd in de lijst als bijlage
1 bij dit besluit,
gelegen te Voeren (Voeren), Dorp;
bekend ten kadaster: Voeren, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 39B.
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
zijn historische, architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarden:

De neogotische parochiekerk Sint-Heribertus:
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De historische, architectuurhistorische en artistieke waarden worden als volgt omschreven:
Deze waarden liggen in de verplaatsing in 1876-1879 van de parochiale Sint-Heribertuskerk
van de oorspronkelijke kerkhofsite naar het oosten, voor de bouw van een grotere,
neogotische kerk naar ontwerp van Jean-Lambert Blanda! uit Hoei, één van de belangrijkste
19d•-eeuwse kerkenbouwers in de provincies Luik en Namen.· .
Het bedehuis is het enige in Vlaanderen dat van deze ontwerper bekend is en wordt in een
vergelijkende studie over kerken in neostijlen als beschermenswaard opgegeven.
Belangrijke bewaarde interieurelementen, gaande van glasramen, altaren, koorgestoelte,
preekstoel en orgel, tot en met vloeren en lichtarmaturen, maken van het interieur een fraai
geheel.
Het orgel is een mooi voorbeeld van een vroeg-romantisch orgel, dat op geslaagde wijze
harmonisch geïntegreerd werd in het neogotische kerkinterieur.
Tegen de koorzijde bevindt ·zich het neogotische grafmonument van de familie de
·
Furstenberg.

De sociaal-culturele en volkskundige waarden worden als volgt omschreven:
Deze waarden liggen in de eeuwenlange devotie van de inwoners van Remersdaal voor de
patroonheilige van de kerk, Sint-Heribertus. De parochie is de enige in het voormalige
bisdom Luik die aan deze heilige werd toegewijd.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A. 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, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994,22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 2010).

Brussel,

1 8 ME I 2011
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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Geert BOURGEOIS
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