-1 g ':JIJ.. Li 21Y/1

Vlaamse Regering

::J.~

~

Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument
te beschermen hoeve "La Folie" te Spiere-Helkijn

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

BINNENLANDS

BESTUUR,

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 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 apri12004, 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 de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december
2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 201 0;
BESLUIT:
Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare monumenten,
stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld 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 april2004, 10 maart 2006 en
27 maart 2009:

1o Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
De hoeve z.g. "La Folie, gelegen te
Spiere-Helkijn (Helkijn), Elleboogstraat 14;
bekend ten kadaster:
Spiere-Helkijn, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer 490G.

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

De historische waarde :
Als zijnde een hoeve gebouwd in opdracht van André Catulle, aartsdiaken en vicarisgeneraal van het bisdom Doornik. Zijn wapenschild vinden we terug aan de achterzijde
van de torenpoort. De oprichting van de hoeve kadert in de bloeiperiode van het
residentiële kasteel van de bisschoppen in Helkijn. De aanwezigheid van het kasteel was
een trekpleister voor heel wat vooraanstaanden uit de administratie van het bisdom. Het
kasteel was één van de belangrijkste kastelen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd in
de Vlaams-Franse grensstreek en is van groot belang geweest voor de groei en
ontwikkeling van de streek en van het dorp Helkijn in het bijzonder.
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Als zijnde de verblijfplaats van Ladewijk XIV tijdens de Negenjarige Oorlog cf.
herdenkingsplaat boven de poort van het torengebouw, waardoor de hoeve een
belangrijke getuige is van het historische verleden van Vlaanderen.
De historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoevesite waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 17de eeuw. De hoeve
werd ca. 1630 gebouwd en vormde een belangrijk complex met U-vormige plattegrond
en monumentale toren poort. Een deel van het gebouwenbestand dateert nog uit die
periode zoals het woonhuis en stalvleugeL
Als zijnde een hoeve met behouden 17de_eeuwse opstelling cf. de Kabinetskaart der
Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op het initiatief van Graaf de Ferraris (17701778).
Omwille van de beeldbepalende torenpoort, die heropgebouwd werd na de Eerste
Wereldoorlog, naar oorspronkelijk model.
Omwille van de deels behouden 17de_eeuwse structuur van het woonhuis cf. het
trappenhuis met bewaarde 17de_eeuwse balkenroostering en monumentale trap. Het
interieur van het woonhuis bezit tevens verscheidene waardevolle 19de_eeuwse
interieurelementen.
De sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een relatief gaaf bewaard voorbeeld van een historische woonvom in de door
landbouw gedomineerde gemeente;
Als zijnde de beeldbepalende ligging van de hoeve vlakbij de parochiekerk en Schelde.
De straat verbindt kerk en hoeve.
Door haar ligging vormt de hoeve een visueel en structureel zeer bepalend element
binnen de dorpskern van Helkijn.

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 de besluiten van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart
1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 201 0).

Brussel,

1 8 JULI 2011
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

