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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
BRUGGE (ST.-PIETERS) : Oostendse Steenweg nr. 285. Bescherming
als monument van respectievelijk het boerenhuis, de
dwars schuur en het wagenhuis, en als dorpsgezicht van
de hoeve-omgeving.
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,
gewijzigd bij
decreet van 22 februari 1995;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, par. I, 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 8 mei 1995 houdende 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 7 maart
1996;
BESLUIT :
Artikel 1.
- wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij
decreet van 22
februari 1995,
- als monument
het boerenhuis, de dwarsschuur en het wagenhuis van de hoeve
zogenaamd "Groot Eekhoute", gelegen te Brugge, Oostendse
Steenweg nr. 285;
bekend ten kadaster: Brugge 8e afdeling, sectie L, Ie blad,
perceelnr. 6e (deel);
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omwille van het algemeen belang gevormd door de historische,
in casu ook de architectuur-historische, en de sociaal-culturele waarde als zijnde respectievelijk
- een streekeigen boerenhuis met oude 16de-17de-eeuwse kern en
interessante interieurelementen,
- twee typische en vrij gaaf bewaarde hoevebestanddelen - id
est dwarsschuur en wagenhuis - uit het tweede kwart van de
19de eeuw, die getuigen van de nieuwe gang van zaken op "Groot
Eekhoute" na de verkoop van deze oorspronkelijke "uithoeve"
van de Brugse Eekhoutabdij tengevolge de Franse Revolutie. De
monumentale dwarsschuur is dé blikvanger waardoor ze onlosmakelijk verbonden is met het hoevebeeld. Het wagenhuis heeft
zeldzaamheidswaarde; dit soort constructies bleef slechts
sporadisch bewaard.
- als dorpsgezicht :
het hoevedomein zogenaamd "Ten Eekhaute" , gelegen te Brugge,
Oostendse steenweg nr. 285,
bekend ten kadaster
Brugge 8e afdeling, sectie L, Ie blad,
perceelnrs. 3b, 5b, 6e, 6f, 7a, 7b, 8a,
zoals afgebakend op bijgaand plan;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en
de sociaal-culturele waarde als zijnde
- een voormalige "uithoeve" van de Brugse Eekhoutabdij die na
de Franse Revolutie uit het stadsbeeld verdween,
een gaaf bewaarde hoeve-site waarvan de configuratie in
feite weinig verschilt van de 18de-eeuwse situatie zoals
vastgelegd op de Ferrariskaart (1770-1778), en met als componenten : een nog nauwelijks door de moderne landbouwtechnieken
aangetast gebouwenbestand, resten van een dubbele omwalling,
grote boomgaard en weilanden.
Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :
de beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van
17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stadsen dorpsgezichten.
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