MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

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 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 01 december 2000 houdende ontwerp
van lij st van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 04 oktober 2001,

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:
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
hoevecomplex met woonstalhuis, schuur en karschob, gelegen te Antwerpen (Wilrijk),
Reigershoek 4 :
bekend ten kadaster:
Antwerpen, 44e afdeling, sectie D, perceelnurnmer 65B.

Art. 2.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Typologisch is de hoevesite te omschrijven als een woonstalhuis met vrijstaande schuur en
wagenberg, kenmerkend voor de historische landelijke architectuur van Noord-Brabant.
De hoevesite dateert uit de 18de eeuw (cfr. Ferrariskaart en datering 1759) waarvan het
woongedeelte de enige bovengrondse materiële restant vormt: Traditioneel bakstenen

woonhuis met bewaarde stenen kruiskozijnen, moer- en kinderbalkenroostering, dakkap en
een vrijwel intact gebleven interieurindeling en -inrichting. Het geheel wordt getypeerd door
het decoratief gebruik van gekleurde bakstenen in architectonische gevel- en
interieurelementen.
De met het woongedeelte verbonden stalling vormt een XXa-uitbreiding die vermoedelijk
een oudere constructie vervangt: Ongewijzigde gevel ordonnantie en -detaillering met
verwijzingen naar de cottage-architectuur, bewaarde balkenroostering en dakkap.
De wagenberg dateert uit dezelfde periode als de stalling. De schuur is in een recente periode
gebouwd, waarbij elementen van een oudere constructie werden gerecupereerd.
De hoevesite is gelegen in een ankerplaats waarvan de landschappelijke waarden zijn
aangetoond en die samen met de aansluitende ankerplaatsen van Kasteel Hemiksem en
Kasteel Cleydael, een belangrijke cluster vormt van schaarse groene ruimte aan de rand van
het sterk verstedelijkte gebied van Antwerpen.

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 Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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