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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen schaapskooi te ICHTEGEM

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, 7 juli 2010, 24 september 2010
en 19 november 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 sociaal-culturele waarde
- als monument
De schaapskooi in vakwerkbouw, gelegen te
ICHTEGEM , Veldstraat nr. 19
bekend ten kadaster:
ICHTEGEM, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 1162C (deel)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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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:
- Historische, in casu ook architectuur-historische waarde:

- De schaapskooi is een erg gaaf bewaard restant van een 18de-eeuwse
hoevesite die als dusdanig aangeduid is op de Ferrariskaart (1770-1778).
- De schaapskooi is als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (17701778). De schaapskooi in vakwerkbouw is typologisch dan ook een minimaal
18de-eeuwse constructie. De oorspronkelijke functie als schaapskooi blijkt uit de
lage wanden en de lage dakoverstek. De klimmende dakvensters met laadluiken
in het schilddak lieten toe om de zolder als laadruimte te gebruiken. De
vakwerkconstructie bestaat onder meer uit de vakwerkwanden met een regel op
een lage bakstenen voeting, stijlen op geregelde afstand van elkaar en schuine
schoren op de hoeken. Ook binnenin is de structuur in houtbouw gaaf bewaard:
de ankerbalkconstructies met korbelen en de kapconstructie met getelmerkte
gebintes bestaande uit een schaargebinte en een makelaar met windschoren,
zijn typisch vooreen minimaal 18de~eeuwse (vakwerk)constructie.
- Sociaal-culturele waarde:

- De schaapskooi vormt een beeldbepalend volume door de vrijstaande ligging in
een nog open landbouwgebied. De beeldbepalendheid volgt onder meer uit de
afleesbare vakwerkconstructie, de lage wanden en dakoverstek (typisch voor een
schaapskooi) en het schilddak.
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, 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 4 APR. 2011
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

