MINISTERIEEL BESLQIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT
DE VLAAMSE MINISTER\i"ÀN 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, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6, §1, I, 7°;

op
het besluit
van de
Vlaamse regering
Gelet
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 december
1999 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 8 juni 2000;

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

Artikel

Wegens de historische en volkskundige waarde:
- als monument:

boerenhuis en bijhorend erf met wegkapel, gelegen te
Brakel (Opbrakel), Verrebeke ;
bekend ten kadaster:
Brakel, 2e afdeling, sectie C, perceelnummers 417C, 418B.

Artikel 2.

Het algemeen belang gevormd door de historische waarde wordt
als volgt omschreven:
- Het 1789 gedateerde boerenhuis is in de regio van de Vlaamse
Ardennen een uiterst zeldzaam geworden, architectuurhistorisch
representatief en documentair interessant voorbeeld van een
middelmatig, bakstenen boerenhuis uit de late 18de eeuw dat
zijn meeste authentieke bouwkenmerken bewaard heeft. De woning
bezit het traditioneel voorkomen van een zes traveeën tellend
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breedhuis , afgedekt door een zadeldak ; het bewaart zlJn aanda ken met vlechtingen en op schouderstukken, evenals zijn oorspronkelij ke muuropeningen met groengeschilderd houtwerk. De
brede rechthoekige vensters bezitten houten kruiskozi jne n,
deels nog met diefij zers. De fijn afgewerkte voordeu r oml ij s ting vormt zoals gebruikelijk het enige siereleme n t van de
voorgevel . Het huis bewaart tevens zijn authenthieke b inne n structuur met balklagen en elementen zoals haarden en deuren
die tevens getuigen van een verfijnde detailafwerking .
Het landschappelijk fraai gelegen erf dat vanouds bij de wo ning hoort helt door zijn typische locatie , op de rand van
kouter en beekdepressie , af naar de straat en bewaart al s
kenmerkende aanhorigheden een markerende open bakste ne n weg kapel naast es aan de erf toegang , een gekasseid toegangsp ad en
een steenput met deksel.
Het algemeen belang gevormd door de volkskundige waarde wo rdt
als volgt omschreven :
- Het laat 18de- eeuwse bakstenen boerenhuis is door de authe n ticiteit van zijn bouwkenmerken als typisch Vlaams boerenhuis
met jaartal 1789 , een belangrijke getuige van een t yp isch
volkse vroegere bouwwij ze en wooncultuur . Elementen zoa l s de
traditionele open haard gedecoreerd op de haardbalk met opschriften en volkse motieven , evenals de verzorgde p rofile ringen van het houtwerk zijn waardevolle componenten van
volkskunst.
De bij het erf horende wegkapel met Christusbeeld aan kruis is
als klein religieus bouwwerk bij een boerenerf , een typerende
uiting van de cultus van het H. Kruis en van volksdevotie .
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 stad s - en
dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994) .
Brussel , 4 december 2000
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden ,
Ambtenarenzake
n Sport ,
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