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VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN SPORT,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
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°;
op
het besluit
van de
Vlaamse regering
Gelet
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel bes lui t van 23 november
1998 houdende vaststelling van de ontwerplijst van
voor bescherming vatbare monumenten,
stads- en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke
voor Monumenten en Landschappen van 02
1999,

Commissie
september

BES L U I T
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
De kerkhofmuur van de Sint-Pieterskerk van Bertem met inbegrip
het dodenhuisje, gelegen te
Bertem (Bertem), Groenendaal ; Kerkstraat ;
bekend ten kadaster:
Bertem, Ie afdeling, sectie C, perceelnummers 401D(DEEL),
402D(DEEL), 407B, 409A.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
De kerkhofmuur van de Sint-Lambert us kerk van Leefdaal, gelegen
te

Bertem (Leefdaal), Dorpstraat ;
bekend ten kadaster:
Bertem, 3e afdeling , sectie B, perceelnummer 356A.

Art. 2.
De historische waarde van de kerkhofmuur van de Sint - Pieterskerk en van het dodenhuisje wordt als volgt omschreven :
als essentiële component van dit traditioneel "besloten hof"
dat vanouds typologisch deeluitmaakt van de kerksite . Bovendien zorgt deze omlopende bakstenen ommuring, waarvan het
karakteristieke " getrapte " concept teruggaat tot een ontwerp
uit 1908 van de Leuvense architect Joseph Joos (1853 - 1929)
voor een beeldbepalende en sfeervolle omkadering van de romaanse Sint - Pieterskerk .
De hi storische waarde van de kerkhofmuur van de Sint - Lamber tuskerk wordt als volgt omschreven:
als essentiële component van dit traditioneel "besloten hof "
dat vanouds typologisch deeluitmaakt van de kerksite .
Bovendien zorgt deze omlopende bakstenen ommuring met hard stenen dekplaten niet alleen voor een beeldbepalende en sfeer volle omkadering van de stylistisch heterogene Sint - Lambert uskerk maar bepaalt tevens, samen met de omliggende bebouwing,
de cirkelvormige structuur van de Kerkring.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van
1 7 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads - en
dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994) .

Brussel, 28 oktober 1999

VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN SPORT ,
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