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VLAAMSE REGERING

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 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6, §1, I, 7 0

;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19
december 1998 tot bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 06 maart 1997
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 06 november
1997,

BES L U I T :

Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel 1.

Wegens zlJn historische, meer bepaald zijn architectuurhistorische waarde:
-'als monument:
De oude pastorie van Opwijk met inbegrip van de bijgebouwen en
de oorspronkelijk omgrachte tuin, gelegen te
Opwijk (Opwijk), Gasthuisstraat 26;
,
bekend ten kadaster:
Opwijk, Ie afdeling, sectie B, perceelnummers 571B, 572B.

Art . 2 .
De historische waarde wordt als volgt omschreven:

in 1626 grotendeels op eigen kosten door pastoor Gillis Van
Lokeren opgetrokken , ca . 1766 in classicerende geest verbouwd
en rond 1847 verlaten voor de nieuwe pastorie aan de Singel ,
vormt de oude pastorie van Opwijk met haar excentrische ligging een belangrijke materiële getuige van de verplaatsing van
de dorpskern van de oude borchtsite naar het huidige centrum
rond de Sint- Pauluskerk .
De historische waarde, meer bepaald de architectuurhistorische
waarde wordt als volgt omschreven : typologisch vormt de oude
pastorie van Opwijk binnen de begrenzing van haar inmiddels
gedempte omwall ing een opmerkelijk intact voorbeeld van een
kleine plattelandspastorie uit het eerste kwart van de 17de
eeuw, bestaande uit een woonhuis met aangrenzende stallingen
en een vrijstaande langsschuur in vakwerkbouw.
Het bescheiden woonhuis vormt een duidelijke illustratie van
de twee belangrijke bouwfases: een tweelaags , ondiep bakstenen
volume met steil zadeldak van 1626 dat ca . 1766 in classice rende geest werd opengewerkt met lichtgetoogde muuropeningen
in een omlijsting van gesinterde baksteen .
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,

23 MMR11998
Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
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