MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN
AMBTENARENZAKEN EN SPORT,

BINNENLANDSE

AANGELEGENHEDEN,

Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 mei 2000 houdende ontwerp van
lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 11 januari 2001,

BESLUIT :

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Ranst, Kromstraat 67 : bekend ten kadaster:
Ranst, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer 240EDEEL.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Ranst, Laarstraat 24 :bekend ten kadaster:
Ranst, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer 395B.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Ranst, Molenstraat 46 : bekend ten kadaster:
Ranst, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer 317ZDEEL.

Art: 2.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Kromstraat 67
Nagenoeg intakt bewaard woonstalhuis gebouwd in 1735. De omvang van het gebouwen het
opmerkelijke gebruik van decoratieve elementen in de publiek zichtbare gevels (straat- en
zijgevel) leggen getuigenis af van de welstand van de oorspronkelijke bewoner.
De binnenindeling bleef bewaard.
Laarstraat 24
Nagenoeg intakt bewaard hoevecomplex met losstaande bestanddelen uit de 18de eeuw,
bestaande uit woonstalhuis, rechthoekige langsschuur met karhuis, rechthoekig bakhuis.
Algemene opbouwen indeling zijn bewaard.
De schuur is een typisch voorbeeld van een versteende vakwerkbouw. Deze schuur is
bovendien merkwaardig door de combinatie van schuur en karhuis onder één dak.
Intakt bewaard bakhuis met typische tweeledige opbouw.
Molenstraat 42
Bakstenen molenromp gebouwd in 1858. Restant van een bovenkruier met galerij. Getuigenis
van een verdwenen industriële activiteit in het centrum van de gemeente. Door zijn hoogte en
volume nog steeds een merkpunt in de omgeving.

Art. 3. 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).
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Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
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