MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE
ORDENING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervonning der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot beschenning van monumenten,
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992,
22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 juni 2004 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 maart 2005,

BESLUIT :

Artikel 1. Wordt beschennd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot beschenning van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18
december 1992, 22 februari 1995,22 december 1995, 8 december 1998,18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003:

10 Wegens de historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele
waarde:
- als monument:
zg." Oude Pastorij" en omgeving, gelegen te
Beringen (Paal), Schoolstraat 26, 28;
bekend ten kadaster:
Beringen, 3e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 822C, 824E, 824F, 826B.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

Historische waarde:
De geschiedenis van de zg. "Oude Pastorij" van Paal, ovengens een getuige van de
verzelfstandiging van de parochie (eerste kwart 18de eeuw), begint in 1709, toen een
oerversie van het gebouw werd opgetrokken in stijl- en regelwerk, die mogelijk de structuur
van het huidige gebouw (met traditionele opkamer) heeft bepaald. Uit de begindagen dateert
met stelligheid wel de omgrachting van het pastorij perceel, waarvan tot op heden sporen
bewaard bleven.
De historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Het huidige gebouw draagt bouwsporen die minstens terugvoeren tot de tweede helft van de
18de eeuw, waaruit volgende elementen op stilistische gronden schijnen te dateren: de vooren achterdeur (met hang- en sluitwerk), de tweepanelige binnendeuren, de schoorstenen en
stucdecoratie van de twee grote gelijkvloerse vertrekken links en rechts van de centrale gang,
de opkamer en de slaapkamer boven de linkerzijbouw. De huidige structuur met zijdelingse
bijgebouwen wordt duidelijk geregistreerd vanaf de At/as der Buurtwegen (1840-44), maar is
mogelijk ouder. Het dwarse dienstgebouw dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het
hoofdvolume werd vermoedelijk pas in de 19de eeuw versteend, kreeg toen ook het gros van
het huidige vensterschrijnwerk (inclusief de bovenlichten van de voor- en achterdeur). Uit de
late 19de eeuw tot vroege 20ste eeuw dateren de bevloering van centrale gang en
bijgebouwen, de globale binnen afwerking van de zijgebouwen, enkele binnendeuren en
vensters.
De sociaal-culturele waarde:
De zg. "Oude Pastorij" behield tot slot - alleszins in de zone die voorheen binnen de
omgrachting viel - nog goed zijn onbebouwde kader van tuinen en weiland. Het geheel,
strategisch ingeplant op een straathoek, is dan ook van een uitgesproken beeldbepalende
waarde.

Art. 3. 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 onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).
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