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 hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het d,;:creet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
---;stads- en dorpsgezicliten, gewijziga-l:5ifaedecreten vanT8ûecember-1992~-----------r-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 12 mei 2005,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot bescherming 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 waarde:
- als monument:
De kerkhofmuur van de Sint-Hilariuskerk met inbegrip van pijlers en hekken, gelegen te
Bierbeek (Bierbeek), Dorpsstraat;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, Ie afdeling, sectie D, perceelnumm~r 199D(DEEL).
2 0 Wegens de historische waarde:
- als monument:
De pastorie met inbegrip van het toegangshekken, de muurstukken en de poort, gelegen te
Bierbeek (Bierbeek), Dorpsstraat 26;

bekend ten kadaster:
Bierbeek, Ie afdeling, sectie D, perceelnummer 194G(DEEL).
3° Wegens de historische waarde:
- als mo.nument:
Ho.eve met inbegrip van de o.verluifelde to.egangspo.o.rt, gelegen te
Bierbeek (Bierbeek), Do.rpsstraat 30;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, Ie afdeling, sectie D, perceelnummer 198H.
4° Wegens de histo.rische waarde:
- als do.rpsgezicht:
De o.nmiddellijke o.mgeving van de Sint-Hilariuskerk, gelegen te
Bierbeek (Bierbeek), Do.rpsstraat ;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, Ie afdeling, sectie D, perceelnummers 184A(DEEL), 190, 194E, 194F,
194G(DEEL), 196B, 198K, 199(DEEL), 203G, 205A, 209C, 210M, 210N, 210P.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwo.o.rdt, wo.rdt do.o.r het uitzo.nderlijke
karakter van vo.1gende intrinsieke waarde gemo.tiveerd:

Historische waarde van de kerkho.finuur van de Sint-Hilariuskerk met inbegrip van de pijlers
en het hekken: de hoge bakstenen o.mmuring met hardstenen pijlers en smeedijzeren afsluithekken waarvan het co.ncept teruggàat to.t 1864-1876 vo.rmt een essentiële co.mpo.nent van het
kerkho.f als vano.uds "beslo.ten ho.f', dat typo.lo.gisch integrerend deeluitmaakt van de kerksite.
Historische waarde van de pasto.rie met inbegrip van het to.egangshekken, de muUrstukken
. en de po.o.rt: dit merkwaardig gestructureerd ensemble ten zuido.o.sten van en direct aansluitend o.p de Ro.maanse Sint-Hilariuskerk en bestaande uit een pasto.rie met aangrenzende bakstenen muurstukken en een laatgo.tische po.o.rt verwijst qua typo.lo.gie en co.nfiguratie naar de
vo.o.rmalige prio.rij van benedictijnen van de Sint-Nicasiusabdij van Reims, later o.pgevo.lgd
do.o.r een kapittel van kanunniken, die van 1240 to.t 1561 de paro.chie bedienden. Materieel .
vo.rmt de 16de eeuwse, laatgo.tische en fraai geprofileerde po.o.rt in Go.bertange als o.nderdeel
van het o.o.rspronkelijke po.o.rtgebo.uw het enige tastbare relict van de in 1561 o.pgeheven prionJ.
De huidige pasto.rie, een so.ber o.pgevat bakstenen dubbelhuis met twee bo.uwlagen o.nder
zwak hellend zadeldak is het resultaat van een neo.classicistische verbo.uwing en uitbreiding
uit 1875-1876 naar o.ntwerp van pro.vinciaal architect Lo.uis Van Arenbergh (1834-1888).
Diverse bo.uwspo.ren verwijzen naar o.udere, mo.gelijk to.t de 16de eeuw o.pklimmende bo.uwfasen, o.ndermeer naar de do.o.r gevelankers 1648 gedateerde, primitieve pasto.rie in de vo.rm
van een o.ndiep dubbelhuis in traditio.nele bak- en zandsteenstijl met ho.ge natuurstenen plint
en kruisvensters met twee o.ntlastingsbo.o.gjes o.nder een deco.ratieve bo.o.g, gebo.uwd do.o.r pasto.o.r F. Schande1ijns van het Leuvense co.llege van Goc1geleerc1heid,dat van 1570 to.t 1797 insto.nd vo.o.r het beheer van de paro.chie.
Historische waarde van de ho.eve met inbegrip van de o.verluifelde to.egangspo.o.rt: structuur
en co.nfiguratie van deze U-vo.nnige ho.eve vlak naast de pasto.rie grijpt terug naar het vo.o.nnalig prio.rijco.mplex en meer bepaald naar het bedrijfsgedeelte van in lo.s verband ro.nd een erf
gegroepeerde ho.evegebo.uwen.
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De ingrijpende verbouwing rond 1731 uitgevoerd door de toenmalige eigenaar, het Leuvense
college van Godgeleerdheid, komt tot uiting in de bakstenen volumes van woonhuis met bewaard kruisvenster en een stalvleugel metrechthoekige openingen, beide afgewerkt met
vlechtingen, top- en schouderstukken terwijl de langsschuur één van de schaars bewaarde
voorbeelden vormt van een langsschuur in vakwerkbouw.
Historische waarde van de onmiddellijke omgeving van de Sint-Hilariuskerk: het ommuurd
kerkhofmet voorliggend historisch bouwblok met oude dorpsbebouwing, de pastorietuin met
randbeplanting en lindendreefje in relictvorm en een merkwaardige grootbladige linde en tamme kastanje en tenslotte een weideperceel vormen als natuurlijke omkadering typologisch één
geheel met en laten door hun beeldbepalend karakter de intrinsieke waarden van de resp. monumenten tot hun recht komen.

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,

1 2 JUL 1005
Vlaams minister van,Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

_ _J
Dirk VAN MECI;IELEN
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