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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van de SintServatiuskerk met kerkhofsite te KAMPENHOUT (Berg)

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND
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 ;
c,

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en 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, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli
2009;
Gelet op het ministerieel besluit van 05 maart 2009 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te
beschermen Sint-Servatiuskerk met kerkhofsite;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 02 juli 2009,

BESLUIT:
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten en 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, 21 november 2003, 30 april
2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009:

Wegens de historische en artistieke waarde:
- als monument:
De Sint-Servatiuskerk met inbegrip van de kerkhofsite, gelegen te
Kampenhout (Berg), Bergstraat ;
bekend ten kadaster:
Kampenhout, 4e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 322H, 322K, 323A.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
0

1 Historische, i.c. architectuurhistorische waarde: als voormalige, minstens tot 1142
opklimmende, afhankelijkheid van de Sint-Adriaansabdij van Geeraardsbergen in de
periode 1794-1830 heroptrokken, vormt de niet georiënteerde Sint-Servatiuskerk met
haar,. deels gerecupereerde, oudere kalkzandstenen vieringstoren een bijzonder
representatief en goed bewaard voorbeeld van een ruim opgevatte, vrijwel
homogeen laatclassicistische, landelijke parochiekerk in de vorm van een driebeukig
kerkgebouw met pseudo-basilicale opstand, een ingebouwde vierkante klokkentoren
en een door lagere sacristieën geflankeerd , driezijdig gesloten koor. Elementaire
eenvoud en soberheid karakteriseren het compacte, symmetrische volume dat,
afgezien van de klokkentoren met ingesnoerde, octogonale spits, slechts wordt
gearticuleerd door een traveegeleding met hoge rondboogvensters in zandige
kalksteen en een rechthoekig, hardstenen portaal met geprofileerde omlijsting en
forse sluitsteen.
Gaafheid en authenticiteit worden nog versterkt door de deels bewaarde kerkhofsite
met ommuring in lokale natuursteen, 18d-eeuwse schandpaal met wapen van de
familie Steelant en een oorlogsgedenkteken uit 1920.
0

2 Artistieke waarde: de heldere, overzichtelijke binnenruimte, geritmeerd door een
rondboogarcade van Toscaanse zuilen waarboven een gekorniste kroonlijst en een
met gordelbogen geleed , gedrukt tongewelf in de middenbeuk en een vlakke
zoldering op uitgelengde consoles in de zijbeuk bezit, naast een overwegend
Lodewijk XV- en XVI-meubilair, een kunstwerk van onschatbare waarde, met name
het drieluik van de H.-Drievuldigheid (1476-1550), toegeschreven aan een epigoon
van Dieric Bouts.

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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994 en 22 augustus
2006).

Brussel ,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS
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