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'~'2 \ Regenng
Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
het Hof te Boelake in Zulte
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED 1

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 1 art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng 1 art1kel 6 1 1o;
Gelet op het advles van het college van burgemeester en schepenen van Zulte/ gegeven op
28 JUni 2018 1 waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheld 1
bevoegd voor ruimteliJke ordenmg 1 woonbeleid en onroerend erfgoed 1 leefm1lleu 1 natuur en
energ1e 1 mob1llte1t en openbare werken 1 landbouw en VlssenJ 1 waarvan de behandeling is
opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed 1 gegeven op 5 JUli 2018 1
waarvan de behandelmg 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek1 waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er1 de erfgoedwaarde van het Hof te Boelake aantoont;
Overwegende dat het Hof te Boelake 1 als monument h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
H1stonsch IS het Hof te Boelake belangwekkend als één van de zeldzame bewaarde
voormalige landbouwuitbatingen 1n de Le1evalle1 d1e mmstens opklimmen tot de 17de eeUW 1
maar teruggaan op een nog oudere middeleeuwse s1te.
Het Hof te Boelake gaat terug op het Goed ter Sluizen waarvan 1n 1404 voor het eerst
sprake IS. Het betrof een hoevesite van aanzienliJke grootte en één van de t1en achterlenen
naast de dorpsheerliJkheld Hof te Lake op het grondgebied van Zulte.
De aanleg met walgracht en de naamgevmg 1 van zowel het Goed ter Slu1zen als het Hof te
Boelake 1 verwiJZen naar deze middeleeuwse oorsprong en waternJke verleden. De naam
van het middeleeuwse Goed ter SlUizen heeft betrekkmg op de noodzakeliJke
slu1sconstruct1es voor waterbeheersmg m het meersengeb1ed. De hulsnaam van het latere
Hof te Boelake refereert aan de oude plaatsnaam Boudelaecken of Boulaeken d1e 'plas waar
net groe1de 1 betekent 1 verWIJzend naar de natte gronden van de Le1evalle1.
Doorheen de gesch1eden1s was het pachtgoed en de heerliJkheld eigendom van begaede
burgers en prommente figuren. Omstreeks 1722 kwam het 1n bez1t van de dorpsheer van
Zulte 1 Jeroom Sebast1aan L1mnander. Deze Nederlandse adelliJke grootgrondbezitter/ had
reeds m 1715 de tot de 13de eeuw opklimmende heerl1]khe1d Hof te Lake met biJhorend
omwald Kasteel te Lake gekocht. Gaandeweg verw1erf hiJ de omliggende achterlenen en
breidde hiJ met het Goed ter SlUizen ZIJn patnmon1um verder Ult. Het Goed ter Slu1zen 1 of
het latere Hof te Boelake 1 bleef tot en met het emde van het AnCien Rég1me h1stonsch
verbonden met de heerliJkheld en het Kasteel te Lake.
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Na de opheffmg van het leenroeng stelsel kwam het omwalde Goed ter Slu1zen of Hof te
Boelake 1n pnvé handen terecht, maar het behield wel ZIJn 17de- en 18de-eeuwse aanleg
met het boerenhuls van 1648.
Door de llgg1ng van het Goed ter Slu1zen of Hof te Boelake 1n de open Le1evalle1, maakte de
hoevesite ook ongewild deel u1t van het t1endaagse emdoffens1ef van de Eerste
Wereldoorlog. In de laatste dagen van de oorlog hadden Du1tse art1llenetroepen z1ch
verschanst m de boerdenJen op de rechteroever van de Le1e om z1ch zo te beschermen
tegen de oprukkende geallieerde Franse troepen. Ingrepen aan het Hof te Boelake 1n het
tweede kwart van de 20ste eeuw ZIJn naar alle waarschiJnliJkheld ook een gevolg geweest
van vern1el1ngen aangencht t1jdens het emdoffens1ef.
Het Goed ter Sluizen, en het latere Hof te Boelake, IS steeds een landbouwUitbatmg
geweest. In de eerste helft van de 20ste eeuw, gepaard gaand met de snelle ontwikkeling
van de vlaSniJVerheld 1n Zulte tot en met het emde ervan omstreeks 1940, was het
boerenhof ook actlef m het roten en zwmgelen van vlas. Het Hof te Boelake 1s zodoende ook
1llustrat1ef voor de economische ontwikkelingen 1n de reg1o.
Ten gevolge van een geWIJZigde landschappeliJke context, de rechttrekking van de Le1e en
de u1tvoenng van de ruilverkaveling Smt-Baafs-VIJVe, verklemde het landbouwareaal en 1s
het landschap heden het resultaat van 20ste-eeuwse mgrepen. Het Hof te Boelake
evolueerde m deze penode mee tot een kleinschalig fam1l1aal landbouwbednJf dat m het
begm van de 21ste eeuw defin1t1ef werd stopgezet. Desalmettemm bleven diverse oudere
landschappeliJke componenten bewaard. De afbUigende losweg m het verlengde van de
Boelakendreef behoorde als westeliJke erfbegrenzmg van het Hof te Boelake vanouds tot de
landbouwu1tbatmg en hennnert met quas1 ongeWIJZigd tracé aan de vroegere agransche
functie van de s1te. De afliJnende opgaande populieren, refereren naar het beboomd
karakter van deze wegen zoals afgebeeld op h1stonsch kaartmatenaaL De aangrenzende
hulskavels met graslandgebruik en met traditionele knotbomen en hout1ge opslag op een
aantal perceelsgrenzen versterken de ensemblewaarde van het Hof te Boelake.
Het Hof te Boelake met de biJhorende landschappeliJke relicten kan m deze opt1ek
beschouwd worden als betekemsvolle getu1ge van de vroegere landschapsmnchtmg;
Overwegende dat het Hof te Boelake, als monument architecturale waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
De voormalige hoevesite Hof te Boelake 1s voor de reg1o representatief als een hoeve met
losse bestanddelen, waarvan de ontstaansgeschiedenis als heerliJkheld Goed ter Slu1zen
mmstens opklimt tot het begm van de 15de eeuw en d1e omgeven was door een U-vorm1ge
walgrachtconfigurat1e.
Het voormalige boerenhuls dateert als oudste gebouw op de s1te Uit 1648 en 1s een voor de
streek zeldzaam geworden voorbeeld van een 17de-eeuwse boerenwonmg op een heerliJke
s1te. Door ZIJn voorkomen als zuldeliJk geonenteerd eenlaags volume onder steil zadeldak
met trapgevels, steunberen, sporen van kruisvensters en met bewaarde binnenstructuur en
mteneurelementen, IS het boerenhuls ook typologisch herkenbaar als een 17de-eeuws
gebouw. Het relatief grote volume IS bovendien een sterke md1catie van het belang van
deze landeliJke wonmg 1n de bouwpenode. WIJZigingen aan het boerenhuls 1n de loop van de
19de eeuw en 20ste eeuw ZIJn 1llustrat1ef voor de bouwevolutie van d1t agransch erfgoed en
doen geen afbreuk aan de architecturale waarde ervan. Ze staan naar alle
waarschiJnliJkheld ook deels 1n verband met de h1stonsche gebeurtemssen tiJdens het
e1ndoffens1ef van de Eerste Wereldoorlog.
De ontwikkeling van de hoevesite IS tevens exemplansch voor de evolutie van de
trad1t1onele hoevebouw 1n de streek. De vroegere aanhangheden van het boerenhof, d1e
opklimmen tot de 18de en het begm van de 19de eeuw, s1tueren z1ch zoals gebrulkeiiJk 1n
het zuideliJke en zuidoosteliJke deel van het begraasde boerenerf, eertiJds bulten de
omwallmg. De dwarsschuur, de stal, het bakhuls en de erftoegang gelden als onontbeerliJke
onderdelen van de vroegere landbouwu1tbatmg en ZIJn waardevolle componenten van het
agransch erfgoed.
De open erven 1n de Le1evalle1 waren, zoals ook op het Hof te Boelake, eerder sober
aangelegd en begraasd, al dan n1et voorz1en van een hoogstammige boomgaard en
afgezoomd door een lage afslu1tmgshaag of knotbomen.
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Op historische kaarten wordt het woonhulsvolume omgeven door een enkelvoudige uvormige brede wal, met een kle1ne openmg aan de erfziJde. In de natte Le1evalle1 dienden
dergeliJke walgrachtconstructies als beve11igmg, als afwatenngs- en dramagem1ddel maar
ook als statussymbool. De wal rond het Goed ter Sluizen of Hof te Boelake bleef zeker
Integraal bestaan tot en met de tweede helft van de 19de eeuw. De lagergelegen dnnkpoel
ten noordoosten achter het boerenhuls IS naar alle waarschiJnliJkheld een restant van deze
vroegere brede walgracht. In de Le1evalle1 kwamen meerdere van d1t type omwalde hoeves
met losse bestanddelen voor d1e een lange voorgesch1eden1s kenden, maar slechts een heel
beperkt aantal van deze h1stonsche boerenhoven bleef tot op heden behouden. Dit
onderstreept het biJZOnder karakter van het Hof te Boelake,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van artikel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artikel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
Hof te Boelake, omvattende het ensemble van boerenhuis, aanhangheden met dwarsschuur
en aanpalende stal en wagenhuis, bakhuis, begraasd boerenerf, toegangspoort, poel,
beboomde losweg en deel van de biJhorende hulskavels met graslandgebrUik,
Boelakendreef 29, Zulte, bekend ten kadaster: Zulte, 1ste afdelmg, sect1e A,
perceelnummers 291L5 (deel), 322A, 323E (deel) en 323K.

De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1°
h1stonsche waarde;
2°
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het Hof te Boelake bez1t een rUim erf met achterm gelegen woonhuls ten noorden,
dwarsschuur met stallen en wagenhuls ten zu1den, en een bakhuls ten oosten. Het open
begraasde erf 1s toegankeliJk v1a een schuingeplaatst IJzeren toegangshek aan lage gew1tte
bakstenen hekpiJiers, op de splits1ng tussen de Pontstraat, de Boelakendreef en de
onverharde losweg.
Het voormalige boerenhuts van het Hof te Boelake, gebouwd in 1648, naar alle
waarschiJnlijkheld ter vervangmg van een nog ouder gebouw aangez1en de
ontstaansgeschiedenis van de hoevesite opklimt tot het begm van de 15de eeuw, IS achterm
op het erf mgeplant en naar oude gewoonte zuldeliJk geonenteerd. D1t woonvolume heeft
het voorkomen van een 17de-eeuws gebouw en staat afgebeeld op 18de- en 19de-eeuwse
Iconografische bronnen.
Het trad1t1oneel éénkamerdiepe woonhuls telt v1er traveeen en één hoge bouwlaag onder
een mank pannen zadeldak, gevat tussen ziJtrapgevels met schouderstukken, telkens van
zeven treden met topstuk en afgedekt met een natuurstenen dekplaat. De dakconstructie,
de dakoverstek en de stelle helling z1jn een 1nd1cat1e dat het dak vroeger met net of stro
bedekt was. De dakbedekking IS een combmat1e van oudere S-pannen (noordkant) en
begm-20ste-eeuwse mechanische pannen (zuidkant).
De wonmg wordt gekenmerkt door verankerde, geschilderde en gekalkte gevels op een
gepikte plint, met rechthoekige beiUikte vensters. OorspronkeliJk waren het kruiskozijnen
met hoge ontlast1ngsbogen waarvan de sporen - en zelfs een gedichte deur - 1n de zuldeliJk
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geonenteerde voorgevel nog duideliJk Zichtbaar ZIJn. De op een later tiJdStip toegevoegde
centrale rondboogdeur, met 20ste-eeuws schn]nwerk met beglaasd bovenlicht, aan een
mass1eve hardstenen drempel, IS gevat 1n een zwart gesmterde bakstenen omliJSting onder
gebogen waterliJst. DergeliJk type van deuromliJSting 1s ontleend aan de trad1t1onele
vormgevmg destiJds voorkomend biJ emd-18de- en begm-19de-eeuwse hoevebouw 1n het
arrondissement Oudenaarde.
De oosteliJke of rechterziJtrapgevel beh1eld 1n de topgevel een merkwaardig deels ged1cht
zandstenen kruiskoziJn. D1t architecturaal element 1s, evenals de zware steunberen tegen de
rechter- en ImkerZIJgevel én de zware smeediJZeren ankers, een duideliJke bevest1g1ng van
de hoge ouderdom van het vroegere boerenhuis. Het kan er ook op WIJZen dat het
boerenhuls m1ssch1en nog ouder IS dan het midden van de 17de eeuw.
Zoals hoger aangehaald telt de ZIJtrapgevel zeven treden en een topstuk. Ter hoogte van de
aanzet van de treden ZIJn de muurvlechtingen ter ondersteuning van het Uitgelengde
zadeldak duideliJk Zichtbaar. Onder deze muurvlechtingen IS nog een beiUikt venstertJe en
een opgeklampte deur aan dne gemetste treden aanwezig.
Aan de achterziJde (noordziJde) IS het boerenhuls Uitgebouwd met een laag volume
afgedekt door het uitgelengde pannen zadeldak dat eveneens gestut wordt door zware
steunberen. Volgens de bouwsporen behoort de lage u1tbouw tot dezelfde bouwfase als het
boerenhuis. Typologisch 1s d1t ook zeer kenmerkend voor de h1stonsche hoevebouw.
Trad1t1oneel was 1n deze u1tbouw een biJkeuken of melkhuls ondergebracht. Twee beiUikte
vensters verlichten respectleveliJk de vroegere keuken.
De oorspronkeliJke tongewelfde kelder s1tueert z1ch 1n de noordwesthoek van de lage
achterbouw, herkenbaar aan het lage getraliede venstertJe. Het belu1kte venster boven de
steunbeer du1dt de nog aanwez1ge opkamer aan. Het boerenhuls grenst ten noorden aan de
lagergelegen poel d1e een restant 1s van de vroegere u-vormige omwalling.
De opbouw en het voorkomen van de westeliJke of linkerziJtrapgevel 1s quas1 geliJk aan de
oosteliJke. De hoge verankerde ZIJtrapgevel wordt gestut door mass1eve steunberen.
Somm1ge muurankers vertonen nog een typ1sche krulvormige veer, dat als ornament ook
tot de 17de eeuw opklimt. Het Uitgelengde zadeldak wordt ook gemarkeerd door
afgeschuind metselwerk. Het rechthoekige venstertJe verlicht de noordeliJk gelegen
opkamer; het venster 1n de topgevel verlicht de zolder.
De h1stonsche binnenstructuur van het boerenhuls met balklagen en ruimteverdeling bleef
behouden en sluit aan biJ de 17de-eeuwse rurale architectuur. De eenvoudige plattegrond 1s
kenmerkend voor de bouwpenode en betreft een éénlaags hoofdvolume, opgedeeld 1n twee
ru1mtes, met ten noorden de lage keukenuitbouw met opkamer en tongewelfde kelder 1n de
noordwesthoek.
De erfdeur verschaft toegang tot een eerste ru1mte (westen), d1e overkluisd IS door
moerbalken d1e met zekerheld dateren u1t de penode van opbouw van het boerenhuls 1n de
17de eeuw. De zichtbare balken worden gekenmerkt door typ1sche afgeschuinde profielen.
Ten mmste één met zwaar smeedwerk verankerde balksleutel IS versierd met een typ1sch
17de-eeuws gordiJnboogvormig mot1ef. De plaats van de vroegere centraal Ingeplante
dubbele haard aan weersziJden van de binnenmuur 1s af te le1den aan de hand van het
rookkanaal en JOngere schouwmantels.
Een tweede kamer (oosten) behield eveneens de oorspronkeliJke binnenstructuur met
dragende 17de-eeuwse moerbalken d1e h1er steunen op natuurstenen geprofileerde
consoolt]es. V1a een opgeklampte deur 1n de zuidoosthoek komt men 1n een smalle gang
met houten steektrap d1e naar de zolder leidt.
De lagere Uitbouw achteraan beneemt de gehele breedte van het boerenhuis. Onder een
laag plafond met Ingekapselde oorspronkeliJke dragende balken IS de keuken 1ngencht.
In de noordwesteliJke helft van de Uitbouw Situeert z1ch de kelder en de opkamer. Be1de
ru1mtes worden afgesloten door een tweedeurengeheeL De zuideliJkste opgeklampte deur
geeft u1t op de 17de-eeuwse brede tongewelfde kelder. Deze ru1mte IS bereikbaar v1a een
trap van v1er treden afgedekt met hardstenen tegels. In de kelder ZIJn nog de zeer typische
rode tegelvloer en een steekbog1g getralied keldervenster 1n de achtergevel aanwezig.
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V1a de noordeliJke deur, waarachter een tweedelig kle1n steektrapJe, bere1kt men de voute
of vroegere opkamer. De smalle kamer met afgeschuind plafond, heeft nog een h1stonsche
genagelde deur met krukJe en hefslot.
De zolder 1s bereikbaar v1a de houten steektrap tegen de oosteliJke bultenmuur ter hoogte
van het kruisvenster m de oosteliJke ZIJtrapgeveL De zolderruimte IS van de gang
afgeschermd door een houten opgeklampte wand met opgeklampte deur met oud hang- en
sluitwerk. De stelle dakhelling en de hoge gemetste borstwenng, de gordmgenkap en het
spantentype met kromstiJlen hennnert aan de vroegere kenmerkende dakopbouw.
Ten zu1den van het boerenhuls nabiJ de Pontstraat en de toegangspoort, Situeren zich de
voormalige trad1t1onele bedriJfsgebouwen, d1e afgebeeld ZIJn op h1stonsch kaartmatenaal en
opklimmen tot de 19de en 18de eeuw en un1form afgewerkt ZIJn met gew1tte gevels en
gepikte plmten.
De vroegere dwarsschuur met centrale doomt wordt begrensd door lagere volumes onder
pannen zadeldaken: ten westen door twee stallen en ten oosten door een wagenhuis.
De verankerde dwarsschuur van v1er traveeen, aan weersZIJden gestut door afgeschumde
steunberen, wordt gekenmerkt door een pannen zadeldak met vlechtingen en topstuk m de
oostgevel. In deze oosteliJke ZIJpuntgevel 1s ook een gevelsteen m natuursteen aangebracht
met verweerd motlef en aan de binnenZIJde een haast onleesbare mscnpt1e met CIJfers.
De dwarsschuur 1s aan de zu1d- en noordgevel voorz1en van een groengeschilderde brede,
hoge, opgeklampte, dubbele houten poort met stiJl- en regelwerk, waarlangs de schuur
betreden kan worden. De ru1mte bmnenm 1s opgedeeld door middel van een centrale
verharde doornt, met aan weersziJ een open en gesloten stal met tas.
De dwarsschuur wordt ten westen begrensd door een eenlaags stalvolume van dne
traveeen d1e aan de zuidZIJde dne typ1sche stalvenstertJes onder een houten latei heeft,
twee aan de erfZIJde, met biJkomend een aantal ronde verluchtmgsgaten. Tegen de
stalvleugel staat nog een klem volume met VIerkant venstertJe en deur, afgedekt door een
pannen lessenaarsdak, en rondom gestut door steunberen. De sche1d1ng tussen be1de
gebouwen wordt gemarkeerd door een Uitstekende steunbeer met schouderstukken. De
eenlaagse stal heeft bmnenm een karaktenst1eke bakstenen vloer met typ1sche mass1eve
voederbakken voor koe1en.
Het voormalige wagenhuts 1s aangebouwd tegen de oosteliJke bultengevel van de
dwarsschuur. Het betreft een lager witgeschilderd bakstenen volume onder zeer ste1l
pannen zadeldak met dakoverstek. De zu1d- en oostgevel van het wagenhuls ZIJn nagenoeg
blind op een klem rechthoekig venstertJe m de zuidgevel en 1n de oosteliJke toppuntgevel
na. Een bakstenen afgeschumde steunbeer verstevigt de oostgevel.
De erf- of noordZIJde IS over de gehele breedte opengewerkt. De openmg 1s overkluisd door
een dragende moerbalk, op bakstenen pilaren.
De rechthoekige b1nnenru1mte vertoont een verharde vloer en een vlakke houten zoldenng.
Ten zuldoosten op het erf IS er nog een bakhuts aanwezig dat zoals gebrulkeiiJk ver van het
boerenhuls verWIJderd IS. Het Witgekalkte bakstenen rechthoekige volume onder pannen
zadeldak wordt gekenmerkt door een centraal geplaatste schouw. De vnJstaande
straatgevel vertoont sporen van een gedichte rondboogvormige open1ng (boven het
maa1veld), dat liJkt op de ovenkelder, een kleme gewelfde ru1mte nabiJ de oven dat dienst
kon doen om natte takkenbossen te drogen, als vuurvn] assenkot, als opslagplaats voor
aardappelen of zelfs als kippenhok. De voorpuntgevel van het bakhuls heeft
muurvlechtmgen boven de rechthoekige deuropenmg met houten opgeklampte deur, wat
een sterke 1nd1cat1e IS van de hoge ouderdom van deze constructie.
De rechthoekige b1nnenru1mte afgedekt door een eenvoudig houten spant, heeft centraal
een zeer brede bakstenen schoorsteen met brandsporen. De karaktenst1eke schoorsteen
wordt gekenmerkt door twee bakstenen pilaren d1e de houten schouwbalk van de rookvang
dragen. De constructie versmalt trapsgewiJS naar boven toe zodat de trechtervormige
rookvang overgaat m de eigenliJke schouw d1e boven het dak Uitsteekt.
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De 1n het midden van de schoorsteen geplaatste ovenmond met een ovendeur 1n plaatiJzer
1s nog aanwezig. Het ovengewelf aan de achterZIJde van de schoorsteen 1s verdwenen.
Voortgaande op onder meer de resten van het gewelf, de sporen van het halfronde
vuurvaste metselwerk en het geometrisch geplaatst IJZerwerk op de vloer (de bas1s van de
ovenvloer) moet het een groot ovengewelf geweest ZIJn.
Naast de trad1t1onele aanhangheden of bedn]fsgebouwen bewaart het Hof te Boelake een
kenmerkend en eerder begraasd erf . Het erf wordt doorkruist door een verharde weg d1e
van de toegang, met schuin geplaatste gew1tte bakstenen hekpiJlers en s1ersmeedwerk,
naar het boerenhuls loopt.
Een volwaardige omlopende erfafsiUitlngshaag 1s thans n1et meer aanwezig. Langs de
perceelsgrenzen komen wel enkele traditionele knotbomen voor en wat fragmenta1re
hout1ge opslag.
Een aanwezige lagergelegen grote ovaalvormige veedrinkpoel, ten noordoosten van het
boerenhuis, 1s naar alle waarschiJnliJkheld een restant van de vroegere walgracht d1e op het
emde van de 19de eeuw verdween. Volgens h1stonsche kaarten s1tueerde deze rUime
walgracht z1ch U-vormig rond het boerenhuis, met de openmg aan de zu1dgenchte erfZIJde.
De nog aanwezige veednnkpoel 1s zeer waarschiJnliJk een restant van het noordoosteliJke
deel van de U-vorm. De poel vormt heden de noordoosteliJke begrenzmg van de hoeves1te.
De met opgaande populieren afgezoomde onverharde losweg vormt de westeliJke grens van
de hoeves1te. Deze losweg werd reeds op 18de-eeuwse h1stonsche kaarten afgebeeld en
hoorde vanouds ook tot het boerenhof. HIJ ligt 1n het verlengde van de verharde
Boelakendreef en loopt dood op de velden.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1o
de algemene doelstelling van de bescherming als monument 1s het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
2°
elke Ingreep moet de beschermde erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen respecteren en ondersteunen en vere1st een gemtegreerde en
duurzame aanpak waarbiJ de Impact op het geheel wordt afgewogen en waarbiJ de
draagkracht met wordt overschreden. Bewaren gaat daarbiJ voor op vernieuwen. D1t
veronderstelt vakkundig onderhoud en conserverende Ingrepen;
de bescherming als monument beoogt het behoud van het gebouwde en aangelegde
3°
erfgoed, met name het geheel van het vroegere boerenhuis, de dwarsschuur met stal
en wagenhuls en het bakhuis, 1n relat1e met het omnngende begraasde open erf, de
baksteenpiJlers met toegangshek, de beboomde losweg, de poel, de aangrenzende
hulskavels met graslandgebruik en een gracht met knotbomenn];
4°
de afleesbaarheld en het behoud van de typologie en conf1gurat1e van het Hof te
Boelake als historische hoevesite met losse bestanddelen rondom een open erf d1ent
gerespecteerd te worden;
5°
bmnen het ensemble van het Hof te Boelake vormt het 17de-eeuwse boerenhuls de
kern van de s1te. Het max1maal behoud van de erfgoedelementen en de
herkenbaarheld van zowel het exteneur als 1nteneur van d1t gebouw wordt
vooropgesteld;
6°
voor de dwarsschuur met stal en wagenhuls en het bakhuls ZIJn de typologie, de
beeldwaarde, het gabant, het bu1tenaanz1cht, de bouwhoogte, de matenalen, de
1nplant1ng en de h1stonsche en architecturale relatle met het 17de-eeuwse boerenhuls
belangn]k. De 1nteneurwaarden van de dwarsschuur en het wagenhuls scoren lager,
wat biJkomende mogeliJkheden biedt voor een herbestemmmg;
7°
het Hof te Boelake wordt gekenmerkt door een open en eertiJdS begraasd erf. D1t
open erfkarakter d1ent behouden te bliJVen. Het IS tevens aan te bevelen de
erfgrenzen terug te accentueren door het herstellen van een typische erfbeplanting
met lage afslu1t1ngshaag en hoogstammige boomgaard. Ook het behoud van de
trad1t1onele knotbomen langsheen de voor bescherming voorgedragen afbakenmg
en de veednnkpoel ten noordoosten van het boerenhuls wordt vooropgesteld;
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8°

de vroegere losweg afgezoomd door opgaande popuileren vormt de westeliJke
begrenzmg van het Hof te Boelake en 1s opgenomen als erfgoedelement. Vanwege
de grote v1suele en h1stonsche verbondenheid wordt er op aangedrongen d1t
erfgoedelement max1maal te behouden en te valonseren;
9°
de landschappeliJke betekemswaarde van het Hof te Boelake steunt op de
mplantmg van de s1te aan de rand van de Le1evalle1 met VriJ z1cht op de omnngende
graslanden. De vriJwanng van het open z1cht vanuit het Hof te Boelake op de
omgev1ng verdient aanbeveling en om mee te nemen als Uitgangspunt biJ
toekomstige herbestemmmgs- en renovatieproJecten;
10° een aantal JOngere voormalige bednjfsgebouwen en aanbouwen liggen binnen de
afbakenmg van de beschermmg als monument. Deze constructles hebben echter geen
erfgoedwaarde. Het behoud van deze volumes IS n1et vere1st. In het laatste kwart
van de 20ste eeuw werd de dwarsschuur met stal en wagenhuls aan de erfZIJde
u1tgebre1d met een JOngere stal annex hangar. Het verdient aanbevelmg biJ een
toekomstig proJect deze volumes te verWIJderen om het z1cht op de dwarsschuur
met stal en wagenhuls te herstellen. In functie van het act1eve landbouwbedriJf
werd ook het bakhuls m dezelfde penode mgebouwd door wem1g waardevolle
constructies. Het verd1ent aanbeveling biJ een toekomstig proJect het bakhuls terug
VriJ te maken om de z1chtrelat1e met de andere h1stonsche gebouwen te herstellen
en de typologie van een vriJStaand bakhuls te herwaarderen;
11° biJ elke WIJZiging aan het monument d1ent afgewogen te worden dat n1euwe Ingrepen
of 1nvullmgen geen negatieve 1mpact hebben op de erfgoedkenmerken van het
monument en dat ze de erfgoedwaarden en de typologie van een hoevesite met
losstaande aanhangheden en open erfkarakter respecteren;
12° 1nvull1ngen bmnen de voor bescherming voorgestelde afbakenmg mogen het gabant
en de bouwhoogte van de bestaande bebouwmg met overschnJden. Naar
matenaalgebru1k, typologie en Uitwendig voorkomen moet er ook een v1suele en
vormeliJke eenheld gecreeerd worden met de bestaande h1stonsche bebouwmg,
steeds m evenwicht met de draagkracht van de erfgoeds1te. Omwille van deze
sterke zichtbaarheld wordt mgezet op vormgeving, architectuur en matenaalgebruik
om n1euwe mvullingen samen met de trad1t1onele hoeve m het landschap te
mtegreren. DaarbiJ wordt aangedrongen op het max1maal open houden van het
bmnenerf zodat de onderlmge z1chtrelat1e en v1suele verbondenheld van de
losstaande aanhongheden, het erf en het boerenhuls behouden kunnen bliJven. De
mplant1ng van n1euwe volumes biJ een hoeve met losse bestanddelen mag n1et
resulteren m het dichtslibben van de tussenruimtes waardoor de trad1t1onele open
hoeveopstelling evolueert naar een hoeve met gesloten opstellmg. Invullmgen ten
oosten of zuldoosten van het boerenhuls en de aanhangheden gen1eten daarom de
voorkeur. Er d1ent tevens over gewaakt te worden dat n1euwe mvullingen het
verder verval en verwaarlozmg van de trad1t1onele gebouwen en de hoeves1te n1et
mlu1den of bewerkstelligen.
Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn
verplicht de mstandhoud1ng en het onderhoud ervan te verzekeren door:
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
1o
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bliksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11ig1ngsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelating
worden aangevraagd:
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
1o
2°
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
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3°

4°

5°
6°

7°

8°

het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
het u1tvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van
construct1 es:
a)
het verwiJderen, vervangen of WIJZigingen van het dakvolume, de dakbedekking,
de dakconstructie en gootconstruct1es;
het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
b)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
c)
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of w1jz1gen van bultenschnjnwerken,
deuren, ramen, luiken, poorten, mclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazmg,
beslag, hang- en sluitwerk;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJzigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegingen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlc1te1tsmnchtmgen
of Uithangborden, met u1tzondenng van verklez1ngspubiiC1te1t en met
u1tzondenng van pubiiCiteltslnnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het
goed te koop of te huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte
n1et meer bedraagt dan 4 m 2 ;
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoorz1en1ngen en
a)
le1dmgen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen met u1tzondenng van gladde
schnkdraad en pnkkeldraad ten behoeve van veekenng;
het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
c)
en paden;
d)
het vellen of beschadigen van bomen en struiken of kleme landschapselementen
d1e opgenomen ZIJn in het beschermmgsbesiUit of 1n een goedgekeurd
beheersplan, en elke handelmg d1e een WIJZiging van de groeiplaats en
groe1vorm van de bomen en de struiken d1e opgenomen ZIJn 1n het
beschermmgsbesiUit of m een goedgekeurd beheersplan tot gevolg kan hebben;
e)
het aanleggen of WIJZigen van verhardmg met een mm1male gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het u1tbre1den van bestaande verhardingen met
mm1maal 30 m 2 ;
f)
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
het Uitvoeren van de volgende handelingen aan of 1n het 1nteneur van het boerenhuis:
a)
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b)
het u1tvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
het Uitvoeren van werken d1e het UitZicht of de mdellng van het mteneur
c)
WIJZigen;
d)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het
toepassen van behandelmgen met als doel de h1stonsche materialen te re1n1gen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
e)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren,
trappen, wand- en plafondafwerkmg, bmnenschnjnwerken, mclus1ef de al dan
n1et figuratieve beglazing, beslag, hang- en sluitwerk;
f)
het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
g)
het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen 1n andere
kleuren of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
h)
het plaatsen of vernieuwen van technische voorz1enmgen, zoals verwarmmg,
kl1maatregelmg, elektnsche mstallat1e, gelu1dsmstallat1e, san1ta1r, liften en
beveiligingsinstallaties;
de aanmerkeliJke rellefWIJZiging van de bodem;
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Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beveJI!gmgsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de Uitvoering van regulier onderhoud.
Brussel,

1 8 SEP. 2018
De Vlaamse mm1ster van BUltenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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