MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
VASTSTELLINGVAN EEN ONTWERPVAN LIJSTVAN VOOR BESCHERMING
VATBARE MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,

AANGELEGENHEDEN,

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,
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 en 21 november 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003, 24 oktober
2003 en 18 februari 2004;

BESLUIT:

Artikell. 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, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij
de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, ~2 december 1995, 8 december 1998,
18 mei 1999, 7 december 2001 en 21 november 2003:
Wegens de historische waarde:
- als monument:
De kerkhofmuur van de Sint-Hilariuskerk met inbegrip van de pijlers en het hekken, gelegen
te
Bierbeek (Bierbeek), Dorpsstraat ;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, 1e afdeling, sectie D, perceelnummer 199D(DEEL).
Wegens de historische waarde:
- als monument:
De pastorie met inbegrip van het toegangshekken, de muurstukken en de poort, gelegen te
Bierbeek (Bierbeek), Dorpsstraat 26;

bekend ten kadaster:
Bierbeek, 1e afdeling, sectie D, perceelnummer 194G(DEEL).
Wegens de historische waarde:
- als monument:
Hoeve met inbegrip van de overluifelde toegangspoort, gelegen te
Bierbeek (Bierbeek), Dorpsstraat 30;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, 1e afdeling, sectie D, perceelnummer 198H.
Wegens de historische waarde:
- als dorpsgezicht:
De onmiddellijke omgeving van de Sint-Hilariuskerk, gelegen te
Bierbeek (Bierbeek), Dorpsstraat;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, 1e afdeling, sectie D, perceelnummers 184A(DEEL), 190, 194E, 194F,
194G(DEEL), 196B, 198K, 199(DEEL), 203G, 205A, 209C, 210M, 210N, 210P.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het uitzonderlijke
karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
Historische waarde van de kerkhofmuur van de Sint-Hilariuskerk met inbegrip van de pijlers
en het hekken: de hoge bakstenen ommuring met hardstenen pijlers en smeedijzeren afsluithekken waarvan het concept teruggaat tot 1864-1876 vormt een essentiële component van het
kerkhof als vanouds "besloten hof', dat typologisch integrerend deeluitmaakt van de kerksite.
Historische waarde van de pastorie met inbegrip van het toegangshekken, de muurstukken
en de poort: dit merkwaardig gestructureerd ensemble ten zuidoosten van en direct aansluitend op de Romaanse Sint-Hilariuskerk en bestaande uit een pastorie met aangrenzende bakstenen muurstukken en een laatgotische poort verwijst qua typologie en configuratie naar de
voormalige priorij van benedictijnen van de Sint-Nicasiusabdij van Reims, later opgevolgd
door een kapittel van kanunniken, die van 1240 tot 1561 de parochie bedienden. Materieel
vormt de 16de eeuwse, laatgotische en fraai geprofileerde poort in Gobertange als onderdeel
van het oorspronkelijke poortgebouw het enige tastbare relict van de in 1561 opgeheven prionJ.
De huidige pastorie, een sober opgevat bakstenen dubbelhuis met twee bouwlagen onder
zwak hellend zadeldak is het resultaat van een neoclassicistische verbouwing en uitbreiding
uit 1875-1876 naar ontwerp van provinciaal architect Louis Van Arenbergh (1834-1888).
Diverse bouwsporen verwijzen naar oudere, mogelijk tot de 16de eeuw opklimmende bouwfasen, ondermeer naar de door gevelankers 1648 gedateerde, primitieve pastorie in de vorm van
een ondiep dubbelhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl met hoge natuurstenen plint en
kruisvensters met twee ontlastingsboogjes onder een decoratieve boog, gebouwd door pastoor
F. Schande1ijns van het Leuvense college van Godgeleerdheid, dat van 1570 tot 1797 instond
voor het beheer van de parochie.
Historische waarde van de hoeve met inbegrip van de overluifelde toegangspoort:
structuur en configuratie van deze U-vormige hoeve vlak naast de pastorie grijpt terug naar
het voormalig priorijcomplex en meer bepaald naar het bedrijfsgedeelte van in los verband
rond een erf gegroepeerde hoevegebouwen.
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De ingrijpende verbouwing rond 1731 uitgevoerd door de toenmalige eigenaar, het Leuvense
college van Godgeleerdheid, komt tot uiting in de bakstenen volumes van woonhuis met bewaard kruisvenster en een stalvleugel met rechthoekige openingen, beide afgewerkt met
vlechtingen, top- en schouderstukken terwijl de langsschuur één van de schaars bewaarde
voorbeelden vormt van een langsschuur in vakwerkbouw.
Historische waarde van de onmiddellijke omgeving van de Sint-Hilariuskerk: het ommuurd
kerkhof met voorliggend historisch bouwblok met oude dorpsbebouwing, de pastorietuin met
randbeplanting en lindendreefje in relictvorm en een merkwaardige grootbladige linde en tamme kastanje en tenslotte een weideperceel vormen als natuurlijke omkadering typologisch één
geheel met en laten door hun beeldbepalend karakter de intrinsieke waarden van de resp. monumenten tot hun recht komen.

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 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

11 -06- 2004
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VANGREMBERGEN
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