VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
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 bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
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§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 24 april 1997
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet
voor

op het. advies van de Koninklijke Commissie
Monumenten en Landschappen van 04 december

1997,

BES L U I T

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Diepestraat 23, gelegen te Mechelen (Hombeek)
bekend ten kadaster:
Mechelen, 5e afdeling, sectie A, perceelnummer 169X3DEEL.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
ExpoeIstraat 2-6, kasteel Expoel, gelegen te Mechelen (Hombeek) : bekend ten kadaster:
Mechelen, 5e afdeling, sectie D, perceelnummers 384G, 387H,
387K, 390B, 391F.

Wegens zlJn historische waarde:
- als monument:
Voormalig 'Hof te Wol (fs)putte' , gelegen te Mechelen (Hombeek), Mechelseweg 21 : bekend ten kadaster:
Mechelen, Se afdeling, sectie A, perceelnummer 98KDEEL.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
De hoeve, gelegen te Mechelen (Hombeek),Sint-Martinusstraat 3:
bekend ten kadaster:
Mechelen, Se afdeling, sectie A, perceelnummer 163CDEEL.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Het 'Hof ter Heyde', gelegen te Mechelen (Hombeek), Walestraat
16 : bekend ten kadaster:
Mechelen, Se afdeling, sectie C, perceelnummers 81ADEEL, 81B.
Art. 2.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:

Diepestraat 23:
Gaaf bewaard neoclassicistische burgerhuis van 1880, gebouwd
in het centrum van de gemeente, in opdracht van een toonaangevende familie.
Expoelstraat 2-6, Kasteel Expoel:
Achttiende-eeuwse verbouwing van een in oorsprong feodaal.
leengoed, dat sedert 1736 in handen is van de familie de Meester, die het later aanpaste en uitbreidde. In het Engels park,
nog grotendeels omgracht, bevinden zich de bijgebouwen van ca.
1877 (paardenstal, orangerie, hovenierswoning) .
Mechelseweg 21:
Intact empiregetint landhuis van ca. 1844, op de plaats van
een ouder hof van plaisantie.
Sint-Martinusstraat 3:
Vrij monumentale hoeve, waarvan woonhuis in traditionele baken zandsteenstijl, evenals de schuur minstens opklimmen tot de
achttiende eeuw.
Walestraat 16:
Een 18de-eeuws hof gegroeid uit een villa-novastichting, de
zgn. 'Curtis de Hoxdonck' uit het begin van de 13de eeuw, die
kaderde in een algemeen ontwikkelingsplan onder impuls van de
Brabantse hertogen vanaf ca. 1250. De ontwikkeling gebeurde
vanuit enkele grote hoeven die toevertrouwd werden aan de
abdijen. Het Hof ter Heyde behoorde tot de abdij van Kortenberg.
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Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :
A.

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 3 FEB . 1998
Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn ,

3

