VI.AAMSE REGERINl;

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL
EN STAATSHERVORMING,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van
8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § I, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993, 7 oktober 1993, 18 mei 1994, 11
januari 1995 en 12 januari 1995;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 22 juni 1994, houdende de vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 1 december 1994,
BESLUIT:
Artikel 1.
Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:
Wegens de historische waarde:
- als monument:
het BROUWERSHUIS met inbegrip van de STALVLEUGEL, gelegen te
Bertem (Korbeek-Dijle), Korbeekse Kerkstraat 10-12.
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Bekend ten kadaster: BERTEM 2e Afdeling, sectie B 2e blad,
perceelnummers 258 d en 259.
Art. 2.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:

omwille van de historische en architectuurhistorische waarde
van het Brouwershuis als:
opvallend intact bewaard, 1759 gedateerd brouwerij- en herbergcomplex , strategisch ingeplant in het dorpscentrum, ter
hoogte van een oud, wegenkruispunt - in de vorm van een sober
ui tgewerkt, classicistisch (Louis XV) geïnspireerd dubbelhuis
met haakse stal vleugel opgetrokken in baksteen met schaars
gebruik van natuursteen.
De aanzienlijke omvang van het hoofdgebouw, waarbij niet
alleen de zolders, maar ook de hele verdieping als stapelruimte dienst doet, en de ruime, halfondergrondse kelders met
waterput verwijzen naar de oorspronkelijke functie.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december
1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stads- en
dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 26.02.1977).

Brussel,
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De Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,
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SAUWENS.

