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VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLIDT 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°;
Gelet op .het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 22 september 2000 houdende ontwerpvan lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 11 januari 2001,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:

Wegens zijn historische en artistieke waarde :
- als monument:
De Sint-Servatiuskerk van Kersbeek met inbegrip van de kerkhofinuur, gelegen te
Kortenaken (Kersbeek-Miskom), Kersbeek-Dorp ;
bekend ten kadaster:
Kortenaken, 4e afdeling, sectie D, perceelnummers 324A, 325E(DEEL).

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
De pastorie van Kersbeek, gelegen te
Kortenaken (Kersbeek-Miskom), Kersbeek-Dorp 9;
bekend ten kadaster:
Kortenaken, 4e afdeling, sectie D, perceelnummer 321C(DEEL).
Wegens zijn historische waarde:
- als dorpsgezicht:
Het kerkhof en de pastorietuin van Kersbeek, gelegen te
Kortenaken (Kersbeek-Miskom), Kersbeek-Dorp ;
bekend ten kadaster:
Kortenaken, 4e afdeling, sectie D, perceelnummers 321C(DEEL), 321D, 325E(DEEL).

Art. 2. De historische waarde van de Sint-Servatiuskerk en de kerkhofmuur wordt als
volgt omschreven:
in oorsprong gebouwd in 1496 door de toenmalige dorpsheer vormt de in bak- en natuursteen opgetrokken Sint-Servatiuskerk met haar door een sacristie (1791) en grafkapel
(1855) geflankeerd driezijdig gesloten koor (1604-1617) waarop een eenbeukig, vijf traveeën diep schip (1791-1796) en een ingebouwde westtoren (1913) aansluiten een stilistisch heterogeen en architectuurhistorisch opmerkelijk geheel. Het door speklagen druk
geritmeerde laatgotische koor getuigt van het lang doorleven van de gotiek op het platteland terwijl de classicistische beuk met zijn merkwaardige penantenstructuur verlevendigd
met grote rondboogvensters en bakstenen panelen vooralsnog de enig bekende en bewaarde architecturale realisatie vormt van de Tiense landmeter lH. De Brie.

De artistieke waarde van de Sint-Servatiuskerk en de kerkhofmuur wordt als volgt omschreven:
de eenbeukige binnenruimte overkapt met een gedrukt tongewelf en geritmeerd door een
klassieke pilasterstelling met zwaar geprofileerde kroonlijst frappeert door een zeer verzorgde en rijke meubilering, voornamelijk uit de 18de en 19de eeuw, en getuigt van het
mecenaat van de dorpsheren.
De historische waarde van de pastorie wordt als volgt omschreven:
mooi voorbeeld van een in kern vermoedelijk ca. 1780 te dateren, classicistische plattelandspastorie in de vorm van een bak- en natuurstenen dubbelhuis met symmetrische en
evenwichtige gevelopbouw waarvan het huidige voorkomen teruggrijpt op aanpassingen uit
1826 en 1876. Het sobere buitenaspect manifesteert zich ook in het interieur dat een traditionele binnenindeling combineert met een overwegend 19de eeuwse aankleding.
Verbonden met de kerk door middel van een smeedijzeren hekken in de kerkhofmuur
vormt de pastorie niet alleen historisch-typologisch maar ook ruimtelijk- visueel één geheel
met de aangrenzende parochiekerk.
De historische waarde van het kerkhof en de pastorietuin wordt als volgt omschreven:
kerkhof en pastorietuin zorgen niet alleen voor een beelbepalende omkadering, maar
vormen tevens historisch-typologisch één geheel met respec. kerk en pastorie.
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Art. 3. Met het oog op de beschenning 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,

23

februar i

2001

Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport,
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