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 beslnit 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 09 november 2000,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en volkskundige waarde:
- als monument:
Lanaken (Neerharen), Kastee1straat 17;
bekend ten kadaster:
Lanaken, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 139LDEEL.
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische waarde:
- als dorpsgezicht:
Omgeving van de hoeve Kasteelstraat 17, gelegen te
Lanaken (Neerharen), Kasteelstraat ;
bekend ten kadaster:
Lanaken, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 137D, 139L.

Art. 2.
De historische waarde van het monument wordt als volgt omschreven:
De hoeve illustreert een thans verdwenen, traditionele landbouwactiviteit. Deze nijverheid was
de enige in de streek vóór de opening van de steenkoolmijn van Eisden in het begin van deze
eeuw. Gezien het kleine landbouwareaal, beperkt tot de vrij smalle strook vruchtbare grond
langsheen de Maas, ten W. afgesloten door het onvruchtbare heidegebied van het Kempisch
plateau, waren de hoeven kleinschalig. Door de sterke neergang van de landbouwactiviteit in het
begin van deze eeuw bleven zeer weinig van deze kleine hoeven behouden. De bewaarde voorbeelden getuigen van de historische bedrijvigheid van de bevolking, van het oorspronkelijke
nederzettingspatroon en de leefwijze van de bewoners.
Ondanks de
verschillende wijziging die deze hoeve onderging is zij van belang door haar ouderdom bewaarde hoeven van dit type uit het begin van de 19de eeuw zijn uitzonderlijk -, die exact
gekend is door de datering 1818. Bovendien zijn ook de verbouwingen typologisch van belang:
zij illustreren de evolutie, rond het midden van de 19de eeuw, van het oude L-vormige type
zonder gang, naar dat met centrale gang, kenmerkend voor de tweede helft van de 19de eeuw.
De volkskundige waarde van het monument wordt als volgt omschreven:
De hoeve illustreert de traditionele bouwwijze, landbouwactiviteit en leefwijze van de
boerenbevolking van het Maasland, vóór de komst van de grootschalige industrie.
De historische waarde van het dorpsgezicht wordt als volgt omschreven:
Als integrerend deel uitmakend van de hoevesite, met aanduiding van de primitieve percelering
(meidoornhagen) en resten van het bij dit hoevetype traditioneel bodemgebruik (hoogstarnboomgaarden en moestuin).

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).

Brussel,
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Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport,
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