LO .. ...)
VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL
EN STAATSHERVORMING,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen;
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 door de bijzondere wet van
8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993, 7 oktober 1993, 18 mei 1994, 11
januari 1995 en 12 januari 1995;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 ok-:
tober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei 1994, houdende de vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 1 december 1994,
BESLUIT:
Artikel 1.
Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
de HOEVE, gelegen te Landen (Attenhoven), Lindestraat nr. 78
Bekend ten kadaster: LANDEN 13e Afdeling, sectie B, perceelnummers 200 h en 200'.
.j.

2

Art. 2.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
omwille van de historische en architectuurhistorische waarde
van de hoeve als:
typisch voorbeeld van een middelgrote, Haspengouwse vierkanthoeve uit de tweede helft van de 18e eeuw met trad i tionele
typologie en beeldbepalende ligging aan een kruispunt middenin
het dorp.
Karakteristiek voor de bouwperiode is niet alleen de geordende
en symmetrische gevelopbouw , maar ook de opvatting van het
woonhuis als een "boerenburgerhuis" met een niet langer op het
erf naar de straat georiënteerde "façade", geritmeerd door
grote, licht getoogde deur- en vensteromlijstingen.
In de minder belangri jk geachtte erf gevel bleven bovendien
interessante bouwsporen van de oudere konstruktie bewaard.
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
dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 26.02.1977).
Brussel,

0 7 -04- 1995
De Vlaamse minister van Verkeer ,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,

