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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
6, §1, I, 7°;

van de
Vlaamse regering
Gelet
op
het beslui t
van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 april 1998
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 6 november
1998,

BES L U I T
1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel

Wegens zlJn historische waarde:
- als monument:
Hoeve Corens, Kolonie 77 te Lommel-Kolonie, gelegen te
Lommel (Lommel), Kolonie 77;
bekend ten kadaster:
Lommel, 5e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 855D76.
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Art . 2 .

De historische waarde wordt als volgt omschreven :
als monument omwille van het algemeen belang
gevormd door de historische waarde als voormalige staatshoeve
die deel uitmaakte van een kolonie die rond het midden van de
19de eeuw werd geconcipieerd om de Kempense heidegrond te
ontginnen ;
gevormd door de historische , meer bepaald architectuurhistorische waarde als typische staatshoeve van anderhalve bouwlaag
afwijkend van het Kempense langgevelhoevetype
waarbij
naast het woonhuis eerst de schuur en vervolgens de stal aansloot en gelegen op ca 1 ha grond , oorspronkelijk voorafgegaan
door enkele paardekastanjes en een waterput.

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 voor schriften inzake instandhouding en onderhoud van monu menten en stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994) .

Brussel ,

- 9 HAARf 1999
Vlaamse minister van Cultuur , Gez i n en Welzijn ,
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