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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen hoevecomplex en onmiddellijke omgeving,
Lethenstraat 5 te Bilzen

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 de besluiten van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010,

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:
Wegens de historische en historische in casu architectuurhistorische waarde:
- als monument:
hoevecomplex en onmiddellijke omgeving (met uitzondering van de recent gebouwde
carport), gelegen te
Bilzen (Rijkhoven), Lethenstraat 5;
bekend ten kadaster:
Bilzen, 12e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 227D, 229D.
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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 en historische in casu architectuurhistorische waarden van het
hoevecomplex en onmiddellijke omgeving (met uitzondering van de recent gebouwde
carport). gelegen Lethenstraat 5 te Bilzen (Rijkhoven)
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
In de Atlas van de Buurtwegen worden op de plaats van het huidige hoevecomplex
reeds twee volumes weergegeven, samen met de moestuin en de boomgaard . De
huidige constellatie van het hoevecomplex, met het gesloten erf, dateert ten laatste
van 1910.
De historische, in casu architectuurhistorische, waarde wordt als volgt omschreven:
Gesloten hoevecomplex, bestaande uit loodrecht op de straat ingeplant woonhuis en
schuur, waarvan de volumes aan de straatzijde zijn verbonden door het
poortgebouw. In dit poortgebouw bevindt zich zijdelings van de inkompoort, aan de
zijde van de schuur, de vroegere paardenstal. Het erf wordt aan de achterzijde
gesloten door een langgestrekt geheel dat bestaat uit een reeks stallen . Aan de
oostzijde van het complex bevindt zich het bakhuis, met nog intacte bakoven.
Het woonhuis is een langgestrekt gebouw in stijl- en regelwerk met lemen vullingen
op een zeer lage gecementeerde stoel.
De buitenmuren van het bakhuis bestaan uit baksteenmetselwerk, maar intern
bevindt zich (nog) een scheidingswand in vakwerk. De bakoven zelf is intact, ook het
geleemd ovengewelf is nog aanwezig.

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 besluit 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

