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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

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, gewij zigd bij bij zondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6, §1, I, 7°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19
december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse regering.
Gelet op het ministerieel besluit van 16 december
1996 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 6 november
1997;
BES L U I T :
Artikel 1. - Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van

het decreet van 3 maart 1976,
februari 1995 :

gewijzigd bij decreet van 22

Wegens zijn historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
KASTEEL VAN WAKKEN, gelegen te
Dentergem (Wakken), Kasteeldreef (Wak) 19;
bekend ten kadaster:
Dentergem, 4e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 13B;'
. als zijnde een fraai classicistisch kasteel, ingeplant op de
historische, omwalde site van het grafelijk slot en
. als een belangrijk bepalend component in de stedenbouwkundige aanleg van het dorp.
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Wegens zlJn historische, industrieel-archeologische en socioculturele waarde:
- als monument:
WOONHUIS, WAPENPLAATS 16, gelegen te
Dentergem (Wakken), Wapenplaats(Wak) 16;
bekend ten kadaster:
Dentergem, 4e afdeling, sectie B, perceelnurnrner(s) 459F(deel),
461F(deel);
· als zijnde een gaaf bewaard neoclassicistisch herenhuis,
gedateerd 1896, met behouden eclectisch interieur,
· als voormalige brouwerij met vrij zeldzame installaties,
daterend van rond de eeuwwisseling, die tot voor WO 11 het
zuiver lokale vlak oversteeg, en aldus een waardevolle industrieel-archeologische getuige is van een voor Wakken belangrijke economische activiteit.

Wegens zlJn historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
WOONHUIS, WAPENPLAATS 20, gelegen te
Dentergem (Wakken), Wapenplaats(Wak) 20;
bekend ten kadaster:
Dentergern, 4e afdeling, sectie B, perceelnurnrner(s) 443K,
443N (DEEL) ;
· als zijnde een historisch gebouw, sinds begin vorige eeuwen
tot voor enkele jaren met een openbaar karakter - als districtscornmissariaat, vredegerecht en gemeentehuis - en
· als fraai uitgewerkte pilastergevel met bekronende klokkeruiter, die ontegensprekelijk een beeldbepalend element vormt
op marktplein.

Wegens zlJn historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
Kerk van de H.H. PETRUS EN CATHARINA, gelegen te
Dentergem (Wakken), Wapenplaats(Wak) ;
bekend ten kadaster:
Dentergem, 4e afdeling, sectie B, perceelnurnrner(s) 476;
· als zijnde een gaaf bewaarde parochiekerk, opgetrokken omstreeks 1794 in classicistische stijl, een eerder zeldzaam
aangewende stijl binnen het West-Vlaamse kerkenbestand, met
een niet onbelangrijk mobilair en kerkschat.
· Bovendien vormt de parochiekerk met omringend kerkhof een
beeldbepalend element binnen de dorpskom.
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Wegens zlJn historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
VOORMALIGE PASTORIE, MandeIstraat 17, gelegen te
Dentergem (Wakken), Mandelstraat(Wak) 17;
bekend ten kadaster:
Dentergem, 4e afdeling, sectie B, perceelnurnrner(s) 508F(DEEL);
als zijnde een fraai voorbeeld van architectura minor uit de
18de eeuw gekenmerkt door :
· een typerende ligging nabij het koor van de kerk waarschijnlijk verband houdend met de voormalige functie als pastorie of onderpastorie,
· een behouden volume en indeling : dubbelhuisopstand met
opkamer aan achterzijde ...
· de typische afwerking : de kruiskozijnen met luiken, de
vlakke deuromlijsting onder druiplijst, de aandaken met geprofileerde aanzetten en muurvlechtingen ...
· de behouden interieurelementen : deuromlijstingen met behouden binnendeuren, schouwrnantels, Boomse tegelvloer, moeren kinderbalken o.m. met geprofileerde balksloffen ...

Wegens zlJn historische waarde:
- als monument:
SCHANDPAAL, gelegen te
Dentergem (Wakken), Kasteeldreef (Wak) ;
bekend ten kadaster:
Dentergem, 4e afdeling, sectie B, perceelnurnrner(s) 21S(DEEL);
als zijnde een zeldzame getuigenis van het strafrecht tijdens
het Ancien Régime.

Wegens zlJn historische en socio-culturele waarde:
- als dorpsgezicht:
DE DORPSKOM VAN WAKKEN, gelegen te
Dentergem (Wakken), Kasteeldreef (Wak) ; Mandelstraat(Wak) ;
Wapenplaats(Wak) ;
bekend ten kadaster:
Dentergem, 4e afdeling, sectie B, perceelnurnrner(s) 1C, 1K, 1L,
10D, 100B, 102C, 103F, 103G, 105A, 107F, l1C, 111H, 111K,
114D, 12B, 12C, 13B, 15H, 17C, 19E2, 19G2, 19K2, 19M2, 19N2,
19P2, 19Y, 20E, 20F, 21K, 21N, 21P,21R, 21S, 21T, 21V,
442F(DEEL) , 443K, 443M, 443N(DEEL) , 453G, 459F, 461F, 462C,
463B, 466B, 467D, 470E, 473A, 475A, 476, 508F(DEEL) , 631C, 9K,
9L, 94F, 96F, 96H, 97D, 97E;
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als zijnde een gaaf bewaard dorp, dat tengevolge haar verleden
als centrum van het graafschap, als districtshoofdplaats onder
het Frans Bewind en later als ze t el van het vredegerecht in
haar algemeen voorkomen en aanleg geen uitgesproken landelijk
karakter vertoont.
De vermelde waarde van deze dorpskern wordt onder meer bepaald
door de volgende te behouden elementen.
· De typische aanleg teruggaand op de 17de- eeuwse situatie
zoals vastgelegd op de afbeelding van Sanderus met als belangrijkste componenten : het driehoekige marktplein, ten Z. af geslot en door enerzijds de parochiekerk met omringend kerkhof
en anderzijds het omwalde kasteel midden park met O.- toe gangsdreef aan Marktzijde gemarkeerd door een zichtbepalend
19de- eeuws pand met oudere kern (Wapenplaats nr. 23).
· De groene zones die de dorpskom ten o. en ten W. omsluiten
i . e. respectievelijk de meersen langs de Mandel en het beboomde kasteelpark met zijn waterpartijen en dreven .
· De gaaf bewaarde hoofdzakelijk 19de-eeuwse architectuur .
Naast de als monument voorgestelde panden zijn onder meer de
bepleisterde (neo) - classicistische lijstgevels aan de W.-wand
van de Wapenplaats , welke door hun stedelijke allures de door snee - dorpsbebouwing overstijgen , beeldbepalend voor de dorps kern van Wakken .

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 stads - en
dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

1 ,. JAN. 1998
Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

\
\

c MARTENS.

\

