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Mînisterieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument en dorpsgezicht te beschermen Kapelberg en omgeving te
Rijkevorsel

DE VICEMINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING ,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot herv orming
der instellingen , gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988 , inzonderheid artikel 6 , § 1 , I , 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 197 6 tot bescherming van
monumenten en stads - en dorpsgezichten , ge wijzigd 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 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit
tot bepaling van de
Regering, gewijzigd
15 oktober 2004 , 23
en 10 oktober 2007 ,

van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
bij besluit van de Vlaamse Regering van
december 2005 , 19 mei 2006 , 28 juni 2007

BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten , stads - en dorpsgezichten , wordt vast:gesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumen t en
en stads - en dorpsgezichten , gewijzigd bij de decreten van 18 december
1992 , 22 februari 1995 , 22 december 1995, 8 december 1998, 1 8 mei 1999 , 7
december 2001 , 21 november 2003 , 30 april 2004 en 10 maart 2006 :

1° Wegens de historische , sociaal-culturele en volkskundige waarde :
- als monument :
De Kapelberg , gelegen te Rijkevorsel , Achtel : bekend ten kadaster :
Rijkevorsel , 1e afdeling , sectie A, perceelnummers 637B , 642 , 643A , 644B .
2° Wegens de historische, sociaal - culturele en volkskundige waarde :
- als dorpsgezicht:
de omringende hoeven en percelen rond de Kapelberg te Rijkevorsel , Achtel
en De Sluis
bekend ten kadaster :
Rijkevorsel , 1e afdeling , sectie A, perceelnummers 159T , 185N , 633D , 633E ,
6341, 637B , 641N, 642 , 643A , 6448 , 644DDEEL , 645C , 645D , 648CDEEL
Art . 2 . Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door he t
gezamenlijk
voorkomen
en
de
onderlinge
samenhang
van
de
volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:
De historische waarde wordt omschreven als volgt :
Historisch gezien is Achtel een van de interessantste en oudst bewoonde van
de vijf landbouwgehuchten rond Rijkevorsel. De kern ervan wordt gevormd
door de vrijwel intact bewaarde Kapelberg , minstens opklimmend tot 1475,
met nog aanwezige grasbep l anting voor gemeenschappelijk gebruik ,
bomenbestand en omringende Kempense hoeven die als authentieke omkadering

fungeren van de eerder beschermde kapel van 0.-L.-Vrouw van VII Weeën en
als type van landelijke gehuchtkern nog zelden voorkomt.
De volkskundige waarde wordt omschreven als volgt:
Achtel bezit vele, typische en merkwaardige volksgebruiken die meestal
verbonden waren aan welbepaalde data of jaarperioden, zoals de SintAntoniusviering (17 januari), het Heilluizen (18 januari), het Haanrijden
(dinsdag voor vastenavond), het Bessemen (1 mei) en het Zwarte gaan (31
december). Professor dr. K.C. Peeters stelt in zijn standaardwerk "Eigen
Aard" (1975) dat vele volksgebruiken die in Achtel terug te vinden zijn,
uniek voor Vlaanderen kunnen worden genoemd. Spil voor de instandhouding en
overlevering van al deze Achtelse volksgebruiken is de bekende Vlaamse
volkskundige Louis Doms (1897-1982) die in Achtel woonde en werkte.
De sociaal-culturele waarde wordt omschreven als volgt:
Van oudsher is de Kapelberg het centrum van het sociaal-culturele leven in
het gehucht Achtel. Tot op vandaag vinden er op de Kapelberg nog diverse
volksspelen plaats, zoals o.a. het Haanrijden, evenals allerlei volksspelen
voor kinderen.
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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Viceminister-president Van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
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