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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen vakwerkhoeve met haar onmiddellijke omgeving,
Romershovenstraat 120 te Hoeselt

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 ;
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,

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 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009:

1o Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
vakwerkhoeve met losse bestanddelen en onmiddellijke omgeving (met uitzondering
van de centraler gelegen bakstenen stal en het recenter bakstenen bijgebouw achter
het vakwerkcomplex), gelegen te Hoeselt (Romershoven), Romershovenstraat 120;
bekend ten kadaster: Hoeselt, 3e afdeling, sectie A, perceelnummer 464E.

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

Dient te worden beschermd als monument omwille van het algemeen belang,
gevormd door zijn historische, historische in casu architectuurhistorische en sociaalculturele waarden:
Hoeselt (Romershoven): vakwerkhoeve met losse bestanddelen en
onmiddellijke omgeving (met uitzondering van de centraler gelegen bakstenen
stal en het recenter bakstenen bijgebouw achter het vakwerkcomplex),
gelegen Romershovenstraat 120.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
In 1850, bij de eerste kadastrale opmeting van de hoeve, betrof Romershovenstraat
120 reeds een drieledig complex (woonhuis, schuur en stal). Ten laatste in 1856
werden nog een stal en een bakhuis bijgebouwd. Uitgezonderd het verdwijnen van
de schuur, is de totaalconstellatie sinds 1951 ongewijzigd.
De historische, in casu architectuurhistorische waarde wordt als volgt omschreven:
Het betreft een vakwerkhoeve met losstaande bestanddelen. De historisch gegroeide
totaalconstellatie van de hoeve is - op het verdwijnen van de schuur na - intact
behouden: een rechthoekig erf waarrond een langgestrekt woonhuis-stalvolume in
vakwerkbouw, een stal en naastliggend bakhuis in vakwerkbouw (evenwel met
versteende vakken), en een centraler gelegen stal in baksteenbouw (vermoedelijk
een herbouw van een ouder volume). Alle componenten worden overdekt door
zadeldaken met traditionele Vlaamse pannen.
De vakwerkstructuur van het woonhuis-stalvolume is nog gaaf bewaard. De
voorgevel heeft volledig overkalkt stijl- en regelwerk met grotendeels lemen
vullingen. De vakwerkachtergevel is verstopt achter een later aangebouwde
bakstenen buitenmuur. Aan weerszijden van dit volume zijn aanbouwsels gezet met
vakwerkstructuur (echter grotendeels versteend) onder lessenaarsdak. De voorgevel
van het woonhuis-stalvolume vertoont karakteristieke gevelopeningen: beluikte
vensters (waarvan één bolkozijn), deur, staldeur en laadvenster. In de achtergevel
zitten de kleine raampjes, typisch voor de noordelijk gerichte zijde. Ook de indeling
van de woning is nog zeer traditioneel: aan de warme (zuidoostelijke) kant twee grote
woonvertrekken aan weerszijden van de centrale haard; aan de koelere
(noordwestelijke) kant een aantal kleinere vertrekken.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
De vakwerkhoeve met duidelijk afleesbare agrarische functionaliteit (woonhuis-stal,
stal, bakhuis, waterput) en het erf (met langs straat en veldweg een gemengde haag,
knotwilgen en -essen) getuigen van een eeuwenlange bouwtraditie en van de
traditionele agrarische activiteiten in Vochtig Haspengouw.
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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 en 5 juni 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22
augustus 2006 en 18 september 2009).

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

Geert BOURGEOIS
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