MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT,
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 regerinÇj
van· 13 juli 1999 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 ontwerplij st van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 07 oktober 1999,

BESLUIT
Artike1 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976:

Omwille van het algemeen belang gevormd door zlJn historische,
meer bepaald architectuurhistorische, en socio-culturele waarde:
.
,
- als monument:
Z.g. hoeve "De Zon", gelegen Kleistraat 1-2 en z.g. hoeve "De
Maan", gelegen Zonhoevestraat 1, te Bilzen (Beverst);
bekend ten kadaster:
Bilzen, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 378D(DEEL),
37 9L (DEEL) .
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn esthetische
en historische waarde:

- als dorpsgezicht:
Omgeving van de hoeve "De Zon", met Winterbeek, site van de
oude kerk, pastorie en kerkhof, gelegen te
Bilzen (Beverst), Zonhoevestraat ;
bekend ten kadaster:
Bilzen, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 374E, 376C,
378D, 379L, 379M, 382A, 384C, 386D, 388A, 388B, 390D, 392B,
393E, 418C, 418D, 418E, 419B, 421D.

Art. 2.

De historische waarde wordt als volgt omschreven
de historische waarde als een voormalige hoeve van de
oorspronkelijk gelegen
landcommanderij Alden Biesen,
naast de voormalige parochiekerk gescheiden door de Winterbeek ;
de historische,
meer bepaald architectuurhistorische
waarde als een hoevecomplex in Maaslandse stij 1 uit de
eerste helft van de 17de eeuw met mogelijks oudere kern
in vakwerkbouw en aanpassingen uit de tweede helft van
de 17de eeuw, de 18de (cfr. datum 1708) en het midden
van de 19de eeuw wanneer de huidige ordonnantie ontstaat
evenals de splitsing in twee afzonderlijke hoeven.
De socio-culturele waarde wordt als volgt omschreven :
de socio-culturele, meer bepaald visuele en beeldbepalende waarde door de ligging en het imposant karakter
van het gebouwencomplex dat tesamen met de in 1896 afgebroken kerk de oude kern vormde van de gemeente Beverst.

Het dorpsgezicht dient beschermd omwille van de historische en
esthetische waarde.
De historische waarde wordt als volgt omschreven :
de oude kern van het dorp Beverst, waarvan de verschillende elementen zowel in het uitzicht als in de percelering nog duidelijk herkenbaar zijn. Ook de historische
evolutie van het dorpsbeeld is afleesbaar: het verdwijnen van de oude kerk, de bouw van de pastorie, de aanleg
van het nieuwe kerkhof met de grafkapel van de familie
de Renesse op het einde van de 19de eeuw.
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De esthetische waarde wordt als volgt omschreven :
de verschi l lende landelij ke en landschappelij ke elementen
onbebouwde ruimten, beek, haag , boompartij en
vormen samen een gaaf dorpsgezicht en maken integrerend
deel uit van dit monumentaal hoevecomplex.

Met het oog op de beschermi n g 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,
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Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden ,
Ambtenarenzaken en Sport,
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