1\flNISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
VASTSTELLINGVAN EEN ONTWERPVAN LIJSTVAN VOOR BESCHERl\flNG
VATBARE MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE 1\flNISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE
ORDENING,

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,
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 en 21 november 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

BESLUIT:

Artikel I. 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, 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 en 21 november2003:
1o Wegens de historische waarde:
- als monument:
De hoeve Weverbergh met inbegrip van het ommuurde voortuintje, het gekasseideerfen het
wegkapelletje, gelegen te
Bever (Bever), Pontembeek 11;
bekend ten kadaster:
Bever, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer 416B.
2° Wegens de historische waarde:
- als dorpsgezicht:
De onmiddellijke omgeving van de hoeve W everbergh, gelegen te
Bever (Bever), Pontembeek 11;
bekend ten kadaster:
Bever, 1e afdeling, sectie B, perceelnummers 412A, 413B, 413C, 414.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het uitzonderlijke
karakter van volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
Historische en architectuurhistorische waarde van de hoeve, het ommuurde voortuin~e, het
gekasseide erf en het wegkapelletj e: omkaderd door weide en boomgaard en relatief geïsoleerd ingeplant op een wegenkruising van het oude gehucht Pontembeek, vlakbij het dorpscentrum vormt de hoeve Weverbergheen opmerkelijk, uniek en bovendien een zowel in- als
uitwendig zeldzaam gaafbewaard voorbeeld van een middelgrote bakstenen hoeve uit het
derde kwart van de 18de eeuw bestaande uit een woonhuis en een haakse poort- en stalvleugel
met rondboogpoort, het geheel voorafgegaan door een ommuurd voortuin~e met waterput.
Karakteristiek voor het eenlaagse woonhuis is de licht asymmetrische ordonnantie met getoogde, hardstenen deur- en vensteromlijstingen alsook het op hardstenen consoles rustende
afgewolfd mansardedak - een voor de streek zeldzaam voorkomende dakvorm.
Het intacte interieur combineert een originele en ongebruikelijke planindeling met een authentieke aankleding met ondermeer hardstenen en rode tegelvloeren, troggewelfjes, een inpandige bakoven, schouwen in gesinterde baksteen, opgeklampte deuren terwijl de uniciteit
van het ensemble nog wordt versterkt door een decoratieve wandbeschildering uit de interbellumperiode.
Historische waarde van deonmiddellijke omgeving van de hoeve: de nog landelijke omkadering met elementen van het oorspronkelijk areaal, namelijk een door hagen omzoomde
hoogstamboomgaard, weide en door knotwilgen geaccentueerde waterpoel onderstrepen door
hun beeldbepalend karakter de authenticiteit en versterken aldus de intrinsieke waarde van het
hoevecomplex.

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 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).
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