VLAAMSE REGERlNG

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 au>gustus 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 besluit van> 07 december
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
1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
DE HEILIGE KRUISKERK EN KERKHOFMUUR, gelegen te
Bierbeek (Korbeek-Lo), Bierbeekstraat ZIN;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, 2e afdeling, sectie B, perceelnummers 243B(DEEL) ,
>24 4A.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
De pastorie met ommuring van Korbeek-Lo, gelegen te
Bierbeek (Korbeek-Lo), Pastorie straat 40;
bekend ten kadaster:

Bierbeek, 2e afdeling, sectie B,perceelnummers 233C(DEEL) ,
234A(DEEL) .
Wegens zijn historische waarde:
- als dorpsgezicht:
DE DORPSKERN VAN KORBEEK-LO, gelegen te
Bierbeek (Korbeek-Lo), Bierbeekstraat ; Pastoriestraat ; Vengerst raat ;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, 2e afdeling, sectie B, perceelnummers 183G,
183H(DEEL) , 184R(DEEL), 184S(DEEL) , 185B2(DEEL) , 185F2(DEEL) ,
185G2(DEEL) , 185H2(DEEL) , 185L2 (DEEL) , 185M2, 186C, 187C,
188C4, 188D4, 188E4, 188F3, 188F4, 188G3, 188X3, 188Z3, 189B2,
189C2, 189D2, 189G2, 189H2, 189W, 228A/2, 230, 23012, 232B,
233C(DEEL) , 234A(DEEL) , 235B, 235D, 236, 240E, 242E,
243B(DEEL) , 245E, 247H, 322A3, 322B3(DEEL) , 322K2, 322N,
322N4(DEEL) , 322S4(DEEL).
Art. 2.
De historische waarde van de Heilig Kruiskerk en de kerkhofmuur wordt als volgt omschreven:
relatief bescheiden en sober opgevatte parochiekerk gebouwd in
opdracht van de norbertijnerabdij van Park, die er sinds 1481
het patronaats-en tiendenrecht bezat. De stilistisch heterogene, eenbeukigebak- en- kalkstenen kerk met originele inplanting temidden van een ommuurd kerkhof is samengesteld uit een
driezijdig afgesloten, laat-barok koor (1687), een classicistisch geïnspireerde beuk en een neo-classicistische uitbreiding met ingebouwde westtoren naar ontwerp van provinciaalarchitect A. Van Arenbergh (1799-1877).
Het met kruisribgewelven en met gedrukt tongewelf overwelfde
interieur omvat een waardevol meubilair, voornamelijk daterend
uit de 17de-18de eeuw.

De historische waarde van de pastorie en de ommuring wordt als
volgt omschreven:
deze in 1752 in opdracht van abt Alexander Slootmans opgerichte pastorie is typologisch interessant als oudste van vier
vrijwel identieke norbertijnerpastorieën die in een korte
tijdspanne door de abdij van Park in het Leuvense werden gerealiseerd.
Karakteristiek voor dit zowel in- als uitwendig vrijwel gaaf
bewaard, classicistisch geïnspireerd, bak- en kalkstenen dubbelhuis zijn de verticale kalkstenen banden die beneden- en
bovenvensters onderling met elkaar verbinden.
De historische waarde van de dorpskern wordt als volgt omschreven:
een nog vr~J landelijke dorpskern, uitgebouwd langs de Pasto~
riestraat en Bierbeekstraat en structureel gekenmerkt door een
vrij dichte, vrijwel homogeen eind 19de-begin 20ste eeuwse
bebouwing aan de noordwest zij de - refererend naar de aanzienlijke bevolkingsaangroei in deze periode - en een grote openheid met boomgaard en weilanden aan de zuidoostzijde.
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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 onderh o ud van monu menten en stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).

B.

Behoudens schriftelijke toelating van de minister of
zijn gemacht i gde is verboden:
1 . Het aanbrengen van afsluitingen op de percelen sectie B
de nummers 228/2a , 230, 230/2 , 232b , 233c, 235b , 235d ,
236 . Het herstellen of vernieuwen van bestaande afsluit i ngen is toegelaten.
2 . Het vellen , ontwortelen of beschadigen van bomen en
heesters , inbegrepen het wegnemen van gesteltakken of
hoofdwortels of het verrichten van grondwerken zoals
het boren van putten en het graven in de zone die samenvalt met de projectie van de kroon . Deze bepaling
is niet van toepassing op dode of windvallige bomen of
op niet meer productieve fruitbomen , noch op onder houdswerken zoals snoeien of knotten .
Brussel ,

VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE ~~NGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT,
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