
INFORMATIE OVER DE BESCHERMING 
 
1. BESCHERMINGSBESLUIT: KB 19/01/35: ‘TOREN der kerk van St.-Jan-Baptiste, te Cuttecoven’ 
Dit besluit betreft de bescherming als monument van de toren van de parochiekerk Sint-Jan-de-Doper. 
 
ERFGOEDWAARDEN: 
De toren werd beschermd omwille van de kunst-, historische en oudheidkundige waarden. Deze zijn 
opgenomen in het besluit maar niet verder omschreven. 
 
De teksten opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed duiden de erfgoedwaarden als volgt:  
 
Kunsthistorische waarde (zie ‘beschrijving’) 
De toren van de Sint-Jan-de-Doperkerk in Kuttekoven werd in de eerste helft van de 13de eeuw 
gebouwd in romaanse stijl en is opgetrokken uit silex en mergelsteen, met gebruik van kalksteen. 
De vierkante toren is opgetrokken in regelmatige silexblokken, met gedeeltelijk in kalksteen 
gerestaureerde hoekbanden, en bekroond met een recentere, mergelstenen top onder een 
ingesnoerde, leien naaldspits. De onderste bouwlagen zijn vrijwel blind, op een paar smalle 
lichtspleten en een klein, spitsboogvormig venster in de zuidgevel na. Een neoclassicistisch portaal 
van 1862, rechthoekig in een hardstenen omlijsting op neuten, en voorzien van een entablement, 
biedt toegang tot de kerk. De bovenste geleding is voorzien van galmgaten in de vorm van een 
rondboogbifora met een deelzuiltje met knopkapiteel, gevat in een rondboogvormige opening. 
 
 
Historische waarde (zie ‘historiek’) 
De Sint-Jan-de-Doperkerk was oorspronkelijk een filiaal van de kerk van Borgloon. De parochie, 
waaronder ook een gedeelte van de dorpen Voort en Gotem (tot 1252) ressorteerde, bezat het 
dooprecht. Waar het patronaat oorspronkelijk in handen was van de Graven van Loon, droegen deze 
het in het begin van de 13de eeuw over aan Diederik van Altena, Heer van Kortessem. Deze schonk in 
1225 het benoemingsrecht van de pastoor aan het pas opgerichte kapittel van de Kortessemse Sint-
Pieterskerk, de tienden vervielen aan Willem van Kuttekoven en Herman van Vechmaal. Met 
goedkeuring van de heer van Kortessem verkochten deze laatsten hun aandeel respectievelijk in 
1232 en 1234 aan de abdij van Herkenrode en omstreeks het midden van de eeuw verwierf de abdij 
het volledige patronaatsrecht. Deze situatie bleef ongewijzigd tot de Franse Revolutie. 
De kerk schijnt in de 13de eeuw te zijn gemonumentaliseerd in romaanse stijl, mogelijk geschiedde 
dit onder impuls van Herkenrode. Het gebouw werd tot zwart goed verklaard in de Franse Tijd en 
bleef gesloten tussen 1797 en 1802. De meubilering werd in 1799 verkocht, maar de koper schonk 
alles onmiddellijk terug aan de kerk. 
De oude, bouwvallige kerk werd in 1840, onder pastoor Joseph-Louis Truyens, op de toren na 
afgebroken en vervangen door het huidige, neoclassicistische gebouw. De wijding volgde in 1850. In 
1862 werd de torenspits heropgebouwd en de kerkingang aangepast. In 1906 volgden 
herstellingswerken en in 1909 de restauratie van toren en daken. De toren werd opnieuw 
gerestaureerd in 1956. In 2009 volgde een volledige restauratie van de kerk naar ontwerp van 
architectenbureau Michel Janssen. 
 
BRON: Agentschap Onroerend Erfgoed: Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper met kerkhof: toren 
[online], https://id.erfgoed.net/teksten/157244 (geraadpleegd op 24-09-2020) 
 
 
OUDHEIDKUNDIGE WAARDE 
Hiermee wordt gedoeld op het archeologisch potentieel van de bodem. 
  

https://id.erfgoed.net/teksten/157244


2. BESCHERMINGSBESLUIT: MB 09/07/03: ST.-JAN-DE-DOPERKERK + KERKHOF met GRAFKRUISEN + 
KERKHOFMUUR 
 

 
Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper met kerkhof 
De bescherming als monument betreft de Sint-Jan-de-Doperkerk en het omkaderend kerkhof met 
grafkruisen en ommuring. 
 
WAARDEN 
De Sint-Jan-de-Doperkerk, het kerkhof met grafkruisen en de kerkhofmuur zijn beschermd als 
monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, architectuurhistorische, 
sociaal-culurele en volkskundige waarden. Deze waarden worden in het Ministerieel Besluit als volgt 
beschreven. 
historische waarde 
De kerk heeft een intrinsieke historische waarde als feodale stichting met een lange 
voorgeschiedenis; in oorsprong filiaal met dooprecht van de nabije Sint-Odulphuskerk in Borgloon, 
gepatroneerd door de Graven van Loon; in handen gekomen van de Heer van Kortessem en 
uiteindelijk, omstreeks het midden van de 13de eeuw, toegewezen aan de cisterciënzerinnenabdij 
van Herkenrode; van dan af extrinsiek historisch waardevol, architectuurhistorisch bevestigd door de 
Romaanse kern; vermoedelijk werd de kerk onder impuls van de abdij gemonumentaliseerd. Stabiele 
eigendomstoestand tot de Franse Revolutie, waarna chaos: in 1797 werd het gebouw gesloten; de 
meubels werden verkocht in 1799, maar konden onmiddellijk worden gerecupereerd. Tweede 
architectuurhistorische markering in de 19de eeuw: heropbouw van het schip rond 1840, onder 
pastoor Joseph-Louis Truyens, nieuwe torenspits en portaal van 1862. 
historische waarde 
in casu architectuurhistorische waarde: 
Het schip vertegenwoordigt de 19de-eeuwse ontwikkelingsfase van de kerk en vormt een essentieel 
typologisch onderdeel van het pand. Eénbeukige plattegrond, vier traveeën diep, met halfronde apsis 
en aangebouwde sacristie. Bakstenen gebouw met hoekpilasters en mergelstenen kroonlijst; 
neoklassiek portaal in hardstenen omlijsting onder entablement, zijdelingse rondboogvensters in 
mergelstenen omlijsting met doorlopende hardstenen lekdrempels. Bepleisterd interieur, overdekt 
met een tongewelf op een kroonlijst, gedragen door Ionische pilasters. Meubilering (behalve een 
mogelijks 18de-eeuwse biechtstoel) dateert uit de verbouwingsperiode; neogotische glasramen. 
Op het kerkhof bevinden zich vijf 17de en 18de-eeuwse grafkruisen en verschillende latere 
grafmonumenten. 
sociaal-culturele waarde 
De kerk is ingeplant op een hoogte en als dusdanig van een uitgesproken beeldbepalende waarde; 
het gebouw bekleedt in het kader van aloude feodale en landelijke krachtverhoudingen letterlijk en 
figuurlijk een centrale positie in het dorp; getuige van de lokale verankering is de neogotische 
kerkbank van de eigenaars van het nabije kasteelgoed de Klee. 
volkskundige waarde 
De kerk is ingeplant op een hoogte en als dusdanig van een uitgesproken beeldbepalende waarde; 
het gebouw bekleedt in het kader van aloude feodale en landelijke krachtverhoudingen letterlijk en 
figuurlijk een centrale positie in het dorp; getuige van de lokale verankering is de neogotische 
kerkbank van de eigenaars van het nabije kasteelgoed de Klee. 
 
 
 
 
 
 
 



In de inventaris van het onroerend erfgoed worden de kerk en -site als volgt beschreven: 
Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper  
De Sint-Jan-de-Doperkerk, omgeven door een ommuurd kerkhof met grafkruisen, is opgetrokken op 
een dominerende hoogte in het centrum van Kuttekoven. De kerk bestaat uit een romaanse toren in 
silex en mergelsteen uit de eerste helft van de 13de eeuw en een neoclassicistisch, bakstenen schip 
uit 1840-1850. 
 
HISTORIEK 
De Sint-Jan-de-Doperkerk was oorspronkelijk een filiaal van de kerk van Borgloon. De parochie, 
waaronder ook een gedeelte van de dorpen Voort en Gotem (tot 1252) ressorteerde, bezat het 
dooprecht. Waar het patronaat oorspronkelijk in handen was van de Graven van Loon, droegen deze 
het in het begin van de 13de eeuw over aan Diederik van Altena, Heer van Kortessem. Deze schonk in 
1225 het benoemingsrecht van de pastoor aan het pas opgerichte kapittel van de Kortessemse Sint-
Pieterskerk, de tienden vervielen aan Willem van Kuttekoven en Herman van Vechmaal. Met 
goedkeuring van de heer van Kortessem verkochten deze laatsten hun aandeel respectievelijk in 
1232 en 1234 aan de abdij van Herkenrode en omstreeks het midden van de eeuw verwierf de abdij 
het volledige patronaatsrecht. Deze situatie bleef ongewijzigd tot de Franse Revolutie. 
De kerk schijnt in de 13de eeuw te zijn gemonumentaliseerd in romaanse stijl, mogelijk geschiedde 
dit onder impuls van Herkenrode. Het gebouw werd tot zwart goed verklaard in de Franse Tijd en 
bleef gesloten tussen 1797 en 1802. De meubilering werd in 1799 verkocht, maar de koper schonk 
alles onmiddellijk terug aan de kerk. 
De oude, bouwvallige kerk werd in 1840, onder pastoor Joseph-Louis Truyens, op de toren na 
afgebroken en vervangen door het huidige, neoclassicistische gebouw. De wijding volgde in 1850. In 
1862 werd de spits heropgebouwd en de kerkingang aangepast. In 1906 volgden herstellingswerken 
en in 1909 de restauratie van toren en daken. De toren werd opnieuw gerestaureerd in 1956. In 2009 
volgde een volledige restauratie van de kerk naar ontwerp van architectenbureau Michel Janssen. 
 
BESCHRIJVING 
Kerk 
De kerk, omgeven door een kerkhof, is opgetrokken op een dominerende hoogte boven de straat en 
vormt als dusdanig een belangrijk merkteken in het landschap. De Kuttekovenstraat slingert zich als 
holle weg omheen de kerkheuvel en leidt verder langsheen een talud in de richting van de 
spoorwegbrug. 
De plattegrond beschrijft een éénbeukig schip van vier traveeën, met vierkante westtoren, halfronde 
apsis, en rechthoekige sacristie, aangebouwd tegen de achterkant van het koor. De vierkante toren, 
reeds beschermd bij Koninklijk Besluit van 19 januari 1935, is opgetrokken in regelmatige 
silexblokken, met gedeeltelijk in kalksteen gerestaureerde hoekbanden, en bekroond met een 
recentere, mergelstenen top onder een ingesnoerde, leien naaldspits. De onderste bouwlagen zijn 
vrijwel blind, op een paar smalle lichtspleten en een klein, spitsboogvormig venster in de zuidgevel 
na. Een neoclassicistisch portaal van 1862, rechthoekig in een hardstenen omlijsting op neuten, en 
voorzien van een entablement, biedt toegang tot de kerk. De bovenste geleding is voorzien van 
galmgaten in de vorm van een rondboogbifora met een deelzuiltje met knopkapiteel, gevat in een 
rondboogvormige opening. Het bakstenen schip met bakstenen plint is voorzien van 
rondboogvensters in een mergelstenen omlijsting met negblokken in regelmatig verband. De gevels 
zijn afgewerkt met hoekpilasters, een doorlopende hardstenen lekdrempel en een gekorniste, 
mergelstenen kroonlijst. De apsis is blind. De sacristie is in de achtergevel voorzien van twee 
getoogde vensters in een mergelstenen omlijsting. 
Interieur 
Het interieur is volledig bepleisterd, overdekt met een gedrukt tongewelf op een gekorniste 
kroonlijst, dat gedragen wordt door pilasters met Ionisch kapiteel. Het meubilair omvat een altaar in 
marmer en gemarmerd hout (circa1840), een eikenhouten biechtstoel (midden 18de eeuw) en 
eikenhouten doksaal (circa1840), een neoromaanse, hardstenen doopvont met messing deksel 



(midden 19de eeuw), neogotische glasramen en een neogotische kerkbank van de eigenaars van het 
kasteel de Klee. 
Kerkhof 
Op het kerkhof prijken grafkruisen van: Margareta Vandersmissen, haar dochter [Maria?] Stra[ven] 
en hun neef, alle gestorven in 1636; [Ard?] Smeets en zijn echtgenote Catharina Vande[?]smiessen, 
beide overleden op 24 februari 163[.]; Margarita Minnen en haar kinderen, overleden in 1690; 
pastoor Petrus Melotte, overleden in 1753, en Jan Vroninx, overleden in 1673. Het kerkhof is 
ommuurd en vanop straatniveau bereikbaar via een rechte natuurstenen steektrap met bakstenen 
balustrades. 
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INFORMATIE OVER HET HERBESTEMMEN 
 
1. NIEUWE BESTEMMING 
De kerk zal, mits voorafgaandelijke goedkeuring voor de Bisschop, ontwijd worden met het oog op 
een herbestemming. 
 
De kerk is zonevreemd gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
In dat kader verleent Onroerend Erfgoed advies voor de “zonevreemde functiewijziging”.  In het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare 
zonevreemde functiewijzigingen staat het volgende: 
Art. 10. Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een 
vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw 
of gebouwencomplex, voorzover aan al de volgende voorwaarden voldaan is: 
1°  het gebouw of gebouwencomplex is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 
(vermeld in artikel 4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013); 
2° de voorzetting van de vroegere functies blijkt niet haalbaar of garandeert de duurzame 
leefbaarheid van het gebouw of gebouwencomplex niet; 
3° de nieuwe functie laat de erfgoedwaarde ongeschonden of verhoogt ze; 
4° de entiteit van het agentschap Ruimte en Erfgoed van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke 
Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, die met zorg voor het onroerend erfgoed belast is, 
brengt een gunstig advies uit over de aanvraag. Ze spreekt zich minstens uit over de in 1°, 2° en 3° 
vermelde voorwaarden. 
 
Beschermde historische gebouwen en sites zijn belangrijk voor de identiteit van een wijk, dorp, stad 
of omgeving. Kerkgebouwen die hun functie verliezen, komen leeg te staan. Een nieuwe bestemming 
is dan nodig om dit waardevolle erfgoed voor verval te behoeden en het op lange termijn te 
behouden.  
Continuïteit in het gebruik is een belangrijke pijler in de erfgoedzorg. 
 
Een nieuwe kans vinden voor een oud gebouw is niet altijd een evidente opdracht.  
Om de slagingskansen van je herbestemmingsproject te vergroten, kan je alvast deze handleiding 
raadplegen: 
“Eerst onderzoeken, dan herbestemmen. Een herbestemmingsonderzoek, hoe doe je dat?” 
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/4/HAOE004-001.pdf 
 
Herbestemmingsonderzoek wordt betoelaagd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Het betreft 
een premie van 80% op een maximaal bedrag van 25.000€ (excl. btw). 
 
 
2. INGREPEN 
De nieuwe bestemming moet de erfgoedwaarden uit de beschermingsbesluiten overeind houden. 
Dat betekent dat de nieuwe functie verenigbaar moet zijn met de aanwezige erfgoedkenmerken en -
elementen waarnaar de besluiten expliciet en impliciet verwijzen. 
 
Tegelijk is het belangrijk dat een positieve, maatschappelijke waardering in de toekomst verzekerd is. 
Materiële aanpassingen zijn eigen aan deze evolutie. Deze aanpassingen moeten dan ook niet a priori 
omkeerbaar te zijn. Er kan op zoek gegaan worden naar de toleranties voor veranderingen.  
 

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/4/HAOE004-001.pdf


Een herbestemming voegt een hoofdstuk toe aan een al geschreven verhaal. Het agentschap 
Onroerend Erfoed staat open voor ontwerpen die een meerwaarde betekenen voor het erfgoed, en 
de toekomst ervan op een kwaliteitsvolle en duurzame manier verzekeren. 
 
Inspiratie via praktijkvoorbeelden vind je gebundeld op de website van het agentschap via deze link: 
https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-erfgoed-een-nieuwe-bestemming-geven 
 
Voor bepaalde ingrepen aan exterieur én interieur zijn er toelatingsplichten bij het agentschap 
Onroerend Erfgoed, ook al is er geen omgevingsvergunning nodig. 
Een opsomming van de toelatingsplichtige werken vind je terug in het “Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013”, hoofdstuk 6, 
afdeling 2. Je kan dit Onroerenderfgoedbesluit raadplegen via deze link: 
https://www.onroerenderfgoed.be/huidige-regelgeving 
 
Voor werken die de instandhouding en/of de herwaardering van het goed beogen, geeft het 
agentschap een premie van 40%. 
Informatie over de premiemogelijkheden vind je op de website van het agentschap: 
www.onroerenderfgoed.be 
 
Concrete plannen bespreek je best op voorhand met de erfgoedconsulent: 
Elisabeth Geukens, erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed, Agentschap Onroerend Erfgoed 
elisabeth.geukens@vlaanderen.be 
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