MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en8 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 2001en 18 mei 2001;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 2001 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 04 oktober 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-Germanuskerk en de kerkhofmuur van Miskom, gelegen te
Kortenaken (Kersbeek-Miskom), Kerkstraat ;
bekend ten kadaster:
Kortenaken, 4e afdeling, sectie B, perceelnurnmers 408C(DEEL), 409A.

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
De voormalige pastorie van Miskom, gelegen te
Kortenaken (Kersbeek-Miskom), Miskom-Dorp 14;
bekend ten kadaster:
Kortenaken, 4e afdeling, sectie B, perceelnummer 377D(DEEL).
Wegens zijn historische waarde:
- als dorpsgezicht:
De dorpskern van Miskom, gelegen te
Kortenaken (Kersbeek-Miskom), Heerbaan; Kazemelkstraat ; Miskom-Dorp ;
bekend ten kadaster:
Kortenaken, 4e afdeling, sectie B, perceelnummers 374, 375, 376A, 377D(DEEL), 378E,
378F, 3780, 378H, 379D, 379E, 3800, 380R, 380S, 380T, 380V, 380W, 380X, 381A, 382A,
383B, 383C, 383D, 383F, 3830, 384E, 384K, 384M, 384N, 384P, 385F, 386F, 387E, 388E,
389F, 392C, 393A, 396E, 399, 400, 40 IE, 401F, 4010, 403B, 404B, 405A, 408C(DEEL),
412F, 4120, 413D, 417E, 433, 434, 435A, 435B, 436A, 436C, 437, 439K, 440D, 440E,
44IB, 442B, 443B, 443C.

Art. 2.
De historische waarde van de Sint-Oermanuskerk en de kerkhofmuur wordt als volgt
omschreven:
vernield sinds de 13de eeuw met achtereenvolgens het kapittel van Luik en de abdijen van
Villers en Maagdendal als tiendenheffers vormt de in bak- en natuursteen opgetrokken SintOermanuskerk een stilistisch heterogeen ensemble bestaande uit een door speklagen druk
geritmeerd laatgotisch koor met 18de eeuwse oostsacristie terwijl het driebeukig schip, de
noord- en zuidsacristie en de westtoren getuigen van de neogotisch genspireerde verbouwing
en uitbreiding naar ontwerp van provinciaal architect Louis Van Arenbergh (1834-1882).
De artistieke waarde van de Sint-Oermanuskerk en de kerkhofmuur wordt als volgt omschreven:
de door een spitsboogarcade op gedrongen zuilen gearticuleerde sfeervolle binnenruimte is
gestoffeerd met neogotisch meubilair uit het einde van de 19de eeuwen met twee, fraaie barokaltaren uit de 17de en 18de eeuw.
De historische waarde van de pastorie wordt als volgt omschreven:
typologisch gaaf bewaard voorbeeld van een 1792 gedateerde classicistische plattelandspastorie met aanleunend bijgebouw, opgevat als een bak- en natuurstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met inwendige structuur van moer- en kinderbal~
ken en drie kapspanten.
Typerend voor de bouwperiode is de strak symmetrische gevelordonnantie bepaald door grote
rechthoekige muuropeningen met plattebandomlijsting en uitspringende sluitsteen die een
perfecte weerspiegeling vormt van een rond een centrale dwars gang met monumentale Louis
XVI-trap georganiseerde ruimtelijke indeling.
De historische waarde van de dorpskern wordt als volgt omschreven: .
landelijke woonkern met verspreide bebouwing in een open landschappelijke context van akkers en laagstamboomgaarden die ruimtelijk-visueel wordt gedomineerd door de markante
volumes van kerk en pastorie met daarnaast een voornamelijk ter hoogte van de kerk gecon-
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centreerde eind 19de-begin 20ste eeuwse bebouwing van kleine bakstenen hoeves en een
voormalige school en gemeentehuis die het centrumkarakter duiden en onderstrepen:

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 JO maart 1994).

Brussel,

2 2 -11- 2001
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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