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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument met
overgangszone van het engevalskruis Winderickx in Sint-GenesiusRode
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, 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, art1kel 6, 1°;
Gelet op het m1n1steneel beslult van 29 Januan 2018 tot voorlopige beschermmg als
monument met overgangszone van het ongevalskrUis Wmdenckx;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 5 maart 2018 tot en met 3 apnl 2018
en waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het ongevalskru1s Wmdenckx aantoont;
Overwegende dat het ongevalskrUis Wmdenckx als monument h1stonsche waarde bez1t d1e
als volgt wordt gemotiveerd: Het ongevalskruis is een representatief doch zelden bewaard
gebleven voorbeeld van een memonekruis u1t de vroege 19de eeuw, h1er m het biJZOnder
voor Eg1d1us Wmdenckx d1e h1er volgens het Nederlandstalige opschnft m 1805 verongelukte;
Overwegende dat het ongevalskru1s Wmdenckx als monument architecturale waarde bez1t
d1e als volgt wordt gemotiveerd: Het ongevalskrUis IS een representatief doch zeldzaam
voorbeeld van een memonekruis Uit West-Brabant met alle typ1sche kenmerken voor de
streek: arkosesteen, gelobde u1temden, kwartronden m de kru1soksels, volks vormgegeven
Chnstusfiguur m hoog rellef op de kru1smg van de armen;
Overwegende dat de afbakenmg van een overgangszone noodzakeliJk 1s omwille van volgende
mot1vat1e: Het ongevalskru1s W1ndenckx staat opgesteld op het openbaar domem, op een van
op de straat goed Zichtbare plaats met de tekst naar de straat gekeerd,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 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 def1n1t1ef beschermd als
monument:
ongevalskrUis Wmdenckx, Dreef zonder nummer m Sint-Geneslus-Rode, bekend ten
kadaster: Smt-Geneslus-Rode, 1ste afdelmg, sect1e C, deel Uitmakend van het openbaar
dome1n.
De volgende onroerende goederen worden defmit1ef beschermd als overgangszone biJ het
monument het ongevalskru1s Wmdenckx, de directe omgevmg van het ongevalskru1s, Dreef
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zonder nummer m Smt-Genes1us-Rode, bekend ten kadaster: S1nt-Genes1us-Rode, 1ste
afdeling, sect1e C, deel Uitmakend van het openbaar domem.
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen en de overgangszone ZIJn aangeduid op het
plan dat als biJlage biJ d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fysieke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ dit beslult gevoegd.

Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
1o
2°
architecturale waarde.
De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het 19de-eeuws ongevalskru1s bestaat u1t arkose en 1s gedecoreerd met gelobde u1te1nden,
kwartlobben m de oksels, een omlopende decoratieve creus en een volks Chnstusbeeld m
rellef op de kru1smg der armen. Het kru1s steunt op een sokkel d1e mogeliJk deels ondergronds
bewaard bleef. De sokkel loopt u1t op voluten en 1s met een fnes m papegaaibekvorm
afgewerkt. Op de sokkel staat het opschnft 'HIER IS VERON=' gebeiteld. MogeliJk bleef
ondergronds de rest van het opschnft bewaard dat volgens de literatuur luidt: 'HIER IS
VERONGELUKT- EGIDIUS WINDERICKX IN SYN LEVEN PACHTER VAN DE PAPIERMAELERY
TOT DWORP DEN 14 JANUARY 1805 - BIDT VOOR DE SIEL'.

Art. 3.1. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
1o
de bescherming van het ongevalskrUis W1ndenckx beoogt het behoud van de
erfgoedkenmerken en erfgoedelementen;
2°
een bewanng ter plaatse wordt geprefereerd. Omwille van verkeerstechn1sche redenen
of ontw1kkelmg van de aanpalende bouwgrond kan geopteerd worden voor een
verplaatsmg van het ongevalskru1s Wmdenckx voor zover het terug geplaatst wordt op
het openbaar dome1n en nabiJ ZIJn hUidige plaats aan de kru1smg van de Dreef (SmtGeneslus-Rode) en de Vanderveldelaan (Beersel);
3°
biJ een herplaatsmg van het ongevalskrUis d1ent voor zover mogeliJk de volledige sokkel
terug zichtbaar te worden.
In u1tvoenng van deze beheersdoelstellingen 1s het verboden het oppervlak van het
ongevalskrUis W1ndenckx te herkappen, ook met met de bedoelmg de leesbaarheid te
verhogen.

Art. 3.2. Voor de overgangszone geldt de volgende beheersdoelstellmg:
Het plaatsen van bovengrondse constructles binnen de overgangszone d1e het ongevalskrUis
aan het z1cht van op de openbare weg onttrekken of als v1sueel storend ervaren worden
binnen de open context rond het ongevalskrUis d1enen vermeden te worden.
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, blikseminslag, diefstal, vandalisme, w1nd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
regulier onderhoud Uit te oefenen;
3°
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
Art. 5.1. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelating
worden aangevraagd:
1°
het verplaatsen, slopen, demonteren, verbouwen of heropbouwen van het
ongevalskru1s Wmdenckx;
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2°

3°
4°
5°
6°
7°

het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verwenng en aantastmg;
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkingslagen op het ongevalskru1s;
het verWIJderen van voegen, alsook voegen of hervoegen op een ander WIJZe of met
een voegspeCie van een andere samenstellmg of kleur dan de aanwez1ge;
rem1gen van de natuursteen anders dan met zulver water onder gecontroleerde druk;
verWIJderen van mossen en korstmossen;
het Uitvoeren van graafwerken, wegenwerken, archeologische opgravmgen d1e de
stab11ite1t van het ongevalskru1s m gevaar kunnen brengen.

Art 5.2. Voor de volgende handelingen

1n de overgangszone moet een toelatmg worden
aangevraagd:
1o
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsleidingen en
straatmeubilair, met u1tzondenng van n1et-aard- en niet-nagelvaste elementen en
verkeersborden vermeld 1n art1kel 65 van het KoninkliJk Beslult van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de pol1t1e van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg;
2°
WIJZigingen en werken aan de overgangszone.

Er 1s geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11ig1ngsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

o4 miT. 201a
Brussel,

De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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