MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT
DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
HUISVESTING EN AMBTENARENZAKEN,
Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
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, gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000,
26 mei 2000,10 mei 2001,11 mei 2001 en 18 mei 2001;
Gelet op het ministerieel besluit van 01 december 2000 houdende ontwerp
van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 03 mei 2001,

BESLUIT:

Artikel!. 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-Jan-de-Doperkerk en het ommuurde kerkhof, gelegen te
Haacht (Tildonk), Dorpsstraat(TIL) ;
bekend ten kadaster:
Haacht, 2e afdeling, sectie A, perceelnummers 125B, 125C, 126.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
De ommuurde pastorietuin van Tildonk, gelegen te
Haacht (Tildonk), Pastoor Lambertzdreef(TIL) 8;

bekend ten kadaster:
Haacht, 2e afdeling, sectie A, perceelnummers 137B(DEEL), l37C.

Art. 2.
De historische waarde van de Sint-Jan-de-Doperkerk en het ommuurde kerkhof wordt als
volgt omschreven:
als voormalige afhankelijkheid van de parochie Herent waarbij het patronaatsrecht toebehoorde aan het kapittel van 0.-1.-Vrouw van Kamerrijk vormt de Sint-Jan- de-Doperkerk een opmerkelijk voorbeeld van een stilistisch overwegend gotische, groots opgevatte plattelandskerk
en dit in de vorm van een driebeukige, bak- en natuurstenen kruiskerk bestaande uit een vierkante westtoren (l4de eeuw), een driebeukig schip (l6de eeuw) met als dwarskapellen uitgewerkte zijbeuken en een ca. 1750 te dateren, polygonaal koor met oostsacristie.
De artistieke waarde van de Sint-Jan-de-Doperkerk en het ommuurde kerkhof wordt als volgt
omschreven:
het interieur, ruimtelijk gestructureerd door spitsboogarcades waarboven een bepleisterd houten, met Louis XV -motieven opgehoogd tongewelf op gekorniste kroonlijst, wordt verrijkt
met een waardevol meubilair dat de periode 16de-19de eeuw bestrijkt.
De historische waarde van de ommuurde tuin van de pastorie wordt als volgt omschreven:
de met een bakstenen muur en smeedijzeren hekken omsloten pastorietuin vormt typologisch
en ruimtelijk-visueel één geheel met de eerder reeds beschermde pastorie.

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- ?nOl
Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Huisvesting en Ambtenarenzaken,

Paul VANGREMBERGEN
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