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Ministerieel besluit houdende de gedeeltelijke opheffing van het ministerieel
besluit van 15 juni 2009 houdende bescherming als monument, stads- of
dorpsgezicht van een aantal vakwerkhoeves en hun omgeving te Diepenbeek

DE VLAAMS 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 201 0;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2009 houdende
bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht van een aantal
vakwerkhoeves en hun omgeving te Diepenbeek, waaronder de
langgestrekte vakwerkhoeve Dautenstraat 131 en haar omgeving;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 7 april 2011 ;
Overwegende dat de langgestrekte vakwerkhoeve Dautenstraat 131 op
4 januari 2011 getroffen werd door een zware woningbrand, volgens het
verslag van de expert veroorzaakt door een kortsluiting , waarbij, voor
zover kon worden vastgesteld , geen sprake was van kwaad opzet;
Overwegende dat de kapspanten totaal verkoold zijn;
Overwegende dat de brandschade intern het ergst is in de twee
vertrekken rond de haard , waar al het houtwerk zo goed als verkoold is
en dat verder van deze vertrekken de brandschade minder is, maar
toch nog van die aard dat een groot deel van het houtwerk niet meer of
beperkt bruikbaar is;
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Overwegende dat de afgebrande woning sinds de brand blootgesteld is
aan weer en wind, aangezien de structuur niet stevig genoeg is om af te
dekken met een afdekzeil;
Overwegende dat deze toestand nog tot een verdere aftakeling leidt;
Overwegende dat het momenteel te is gevaarlijk om het gebouw nog te
betreden;
Overwegende dat de verzekering aandringt op spoedige afbraak.
Overwegende dat mogelijk slechts een fractie van de vakwerkstructuur
kan worden gerecupereerd en er bovendien geen volledige opmeting
van de structuur bestaat of kan gebeuren en de structuur en bijgevolg
de erfgoedwaarden niet meer kunnen worden hersteld;
Overwegende dat met het verdwijnen van de hoevegebouwen het
beschermen van hun omgeving als dorpgezicht als getuige van de
vroegere agrarische omgeving geen zin meer heeft, aangezien deze
omgeving haar erfgoedwaarde ontleende aan de aanwezigheid van de
hoeve;
BESLUIT:

r

Artikel 1. Artikel 1,
en so van het ministerieel besluit van 15 juni 2009 houdende
bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht van een aantal vakwerkhoeves en
hun omgeving te Diepenbeek worden geschrapt;
Art. 2. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 juni 2009 houdende bescherming
als monument, stads- of dorpsgezicht van een aantal vakwerkhoeves en hun omgeving
te Diepenbeek worden volgende passages geschrapt:
"Dient beschermd te worden als monument omwille van het algemeen belang, gevormd
door zijn historische, historische in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele
waarden:
Diepenbeek: langgestrekte vakwerkhoeve (met inbegrip van de aangebouwde traveeën
in steen langs weerszijden), gelegen Dautenstraat nr. 131
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
De langgestrekte hoeve wordt voor de eerste maal kadastraal geregistreerd in 1919.
Derhalve mag het als een laat exemplaar van vakwerkbouw beschouwd worden,
waarvan in Limburg voorbeelden aangetroffen worden tot ca. 1930.
De historische, in casu architectuurhistorische waarde wordt als volgt omschreven:
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Het betreft een langgestrekte hoeve, bestaande uit een woonhuis in vakwerk met langs
weerszij den een bakstenen travee (mogelijk stal) onder lessenaarsdak. Het woonhuis
beslaat vier traveeën onder een zadeldak met Vlaamse pannen. Bewaard stijl-en
regelwerk met gedeeltelijk behouden witgekalkte lemen vullingen op een gepikte plint
met lage bakstenen stoel. Andere traditionele, te bewaren elementen zijn onder meer
de behouden muuropeningen, alsook de grotendeels bewaarde authentieke indeling
van het woonhuis met centrale haard.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
De vakwerkhoeve getuigt van de traditionele landbouwactiviteiten in het
overgangsgebied tussen Kempen en Vochtig Haspengouw en vormt een uitdrukking
van de eigenheid van de streek.
Dient beschermd te worden als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang,
gevormd door zijn sociaal-culturele waarde:
Diepenbeek: onmiddellijke omgeving van langgestrekte vakwerkhoeve, gelegen
Dautenstraat nr. 131
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Het voorerf, waarop zich eertijds een bakhuis en waterput bevonden, met lindebomen
langs de straatzijde, alsook de achtertuin getuigen van de vroegere agrarische
omgeving, in een straat die de laatste jaren intens bebouwd werd."
Art. 3. Plan 4 m.b.t. de als monument en dorpsgezicht te beschermen langgestrekte
vakwerkhoeve Dautenstraat 131 en haar omgeving, als bijlage bij het ministerieel
besluit van 15 juni 2009 houdende bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht
van een aantal vakwerkhoeves en hun omgeving te Diepenbeek, wordt eveneens
geschrapt
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