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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN,
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 juni
1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse Regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober 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 4 april 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 1 juni
1995;

BES L U I T

Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976,

Het woonhuis van het hoevetje, Langedonkstraat nr. 8 te Knesselare, bekend ten kadaster: 1ste afdeling, sectie D, 3de
blad, deel van perceelnummer 1044 b;
omwille van het algemeen belang wegens de historische waarde
als voorbeeld van een boerenhuis dat hoogstwaarschijnlijk
opklimt tot de 17de eeuw met onder meer een 1629 gedateerde
balk en kenmerkende bouwelementen en interieur uit die tijd;
omwille van het algemeen belang wegens de historische-, meer
bepaald architectuur-historische waarde van een gedateerd en
goed bewaard boerenhuis met karakteristieke witgekalkte gevels
op gepikte plint,
lichtblauw- en witgeschilderde beluikte

houten kruiskozijnen en een korfboogpoortj e,
de Vlaamse Zandstreek;
omwi ll e
van het
en rood
blauwluiken;

kenmerkend voor

van het algemeen belang wegens de volkskundige waarde
traditioneel witgekalkt boerenhuis met gepikte plint
zade l dak met Vl aamse pannen, en het kleurrijk licht en wi tgesch i lderd houtwerk van de kruiskozijnen en

omwille van h et algemeen belang wegens de vo l kskundige waarde
van het vrij authentiek behouden boerenhuisinterieur met
kenmerkende balklaag,
rode tegelvloeren,
grote haard met
bordenplank en zogenaamde "Leuvense stoof" en typerende gekop pelde deurtjes in de gang die getuigen van volkskunst.

Dient te worden beschermd als dorpsgezicht:
De hoeve met het omhaagde begraasde voorerf met hoogstammige
boomgaard gelegen aan de Langedonkstraat nr. 8 te Knesselare,
bekend ten kadaster: 1ste afdeling, sectie D, 3de blad,
nummers 1043 b, 1 044 b, 1045 b en 1046 a;
omwille van het a l gemeen belang wegens de historische waarde
als landelijke site van een in kern tot de 17de eeuw teruggaande hoeve met losstaande bestanddelen op een omhaagd erf
met hoogstammige boomgaard;
omwille van het algemeen belang wegens de historische -, meer
bepaald architectuur-historische waarde als voorbeeld van een
typisch Vl aams, ongeschonden, landelij k en kleurrij k ensemble
van een hoevetje met zijn aanhorigheden, namelijk een schuur
met stallen en een bakhuis, met begraasd voorerf met hoog stammige fruitbomen, een alles omsluitende meidoornhaag en
ijzeren toegangshek tussen betonnen pijlertjes.

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
1.

De beschikkingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads - en dorpsgezichten.
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van Cultuur, Gezin en Welzijn
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