VLAAMSE GEMEENSCHAP
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;
I

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL
EN STAATSHERVORMING

Gelet op de wet van 7 augustus 1931
monumenten en landschappen;

op het behoud van'

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten;
.Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, §1, I, 7°;
Gelet op het beslui t van de Vlaamse Executieve van 30
januari 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Executieve;
Gelet op het beslui t van de Vlaamse Executieve van 5
februari 1992 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan
de leden van de Vlaamse Executieve;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 september 1991
houdende
de
vaststelling
van de
ontwerplijst
van
voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voorMonumenten en Landschappen van 5 maart 1992;

BES L U I T
Artikel 1. - Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van
de historische en,artistieke waarde
1. Hoeve Boutersemdreef 14 : bekend ten kadaster
1ste afdeling sectie C, perceelnummer 263 a.

Zandhoven

2. Driehoekstraat 104, Schoutvorsthoeve : bekend ten kadaster:
Zandhoven 1ste afdeling, sectie C, perceelnummer 66 b

3. Hofeinde 3, Hof van Liere, het kasteel
kadaster
Zandhoven 1 ste afdeling, sectie B,
556 a en deel van perceelnummer 557 a.

bekend ten
perceelnummer

4. Liersebaan 12, Gemeentéhuis en
Vredegerecht : bekend ten
kadaster: Zandhoven 1ste afdeling, sectie C perceelnummer
211 h.
5. Kasteelstraat 1, Kasteel Montens met kasteelgebouw en
oranjerie : bekend ten kadaster : Zandhoven (Massenhoven) 5de
afdeling, sectie A deel van perceelnummer 61 g en·61 k.
6. Venstraat 7, woonhuis van de hoeve : bekend ten kadaster
Zandhoven (Massenhoven) 5de afdeling, sectie A, perceelnummer
236 f.
7. Dorp 16, herenhuis
bekend ten kadaster
Zandhoven
(Pulderbos) 2de afdeling, sectie B perceelnummer 85 f.
Artikel 2.- Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de
historische en socio-culturele waarde
1. Driehoekstraat 40, de Blokskens
bekend ten kadaster
Zandhoven 1ste afdeling, sectie C, perceelnummers 161 I, k, i,
p, 0, r.
Artikel 3. - Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de
artistieke waarde
1. Liersebaan 2
bekend ten kadaster
afdeling, sectie C, perceelnummer 194 1.

Zandhoven

1ste

Artikel 4.- Wordt beschermd als dorpsgezicht, zoals afgebakend
op bijgaand plan, om reden van de historische en socioculturele waarde ..
1. Bautersemhof, Boutersemdreef 13-14-15 : de gronden gelegen
binnen de omgrachting met de aansluitende toegangsweg tot aan
de hoeve Boutersemdreef nr. 14.
2.
de
onmiddellijke
omgeving
met
toegangspoort
en
bijgebouwen
van
Kasteelstraat 1, te Massenhoven.

omwalling,
omheining,
het
kasteel
Montens,

Artikel 5.- Wordt beschermd als dorpsgezicht, zoals afgebakend
op bijgaand plan, om reden van de historische waarde
1. de dubbele omgrachting, de bijgebouwen en de toegangsdreef
van het Hof van Liere, Hofeinde nr. 3.

·. .

,

Artikel 6.- Wordt beschermd als dorpsgezicht, zoals afgebakend
op bijgaand plan, om reden van de artistieke waarde
1. Liersebaan 87,
omringend park.

het

Bergenhof,

gevormd

door

woonhuis

en

Artikel 7.- Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december
1976
tot
bepaling van de
algemene voorschriften inzake
instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stads- en
dorpsge z ichten.

Brussel,

2 2 -04- 1993
De Gemeenschapsminister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,

