MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

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 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 2001 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 10 januari 2002,

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, in casu
architectuurhistorische waarde:
- als monument:
hoeve met vleugels aan weerskanten van een erf, aan straatzijde afgesloten met een muurtje,
gelegen te
Herk-de-Stad (Berbroek), Heidestraat 19;
bekend ten kadaster:
Herk-de-Stad, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 204GDEEL.
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische, in casu
architectuurhistorische en socio-culturele waarde:
- als dorpsgezicht:
hoeve met losstaande bestanddelen en omgeving, gelegen te
Herk-de-Stad (Berbroek), Heidestraat 19;

bekend ten kadaster:
Herk-de-Stad, 14e afdeling, sectie A, perceelnumrner(s) 204GDEEL, 205B, 206C,
219B( deel).

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

Historische, in casu architectuurhistorische waarde van het monument:
Traditionele vakwerkhoeve met losstaande bestanddelen, gevormd door parallelle vleugels
dwars op de straat, langsheen een erf, dat aan de straatzijde door een bakstenen muurtje is
begrensd. De linkervleugel omvat stallingen, schuur en wagenhuis, de rechtervleugel
woonhuis ; het vroegere bakhuis aan het achterste uiteinde van het erf is verdwenen. De
resterende vleugels hebben een skelet van ankerbalk- en ankerbalkstandjukconstructies op een
bakstenen plint, met origineel vitswerk, leemvulling en witkalk-afwerking. In het woonhuis
bleef een origineel bolkozijn bewaard, evenals een typische indeling met eenvoudige
schoorsteen en opkamer.
Historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde van het
dorpsgezicht:
Historische vakwerkhoeve met erf in vrij gaaf bewaard landschappelijk kader. Het complex is
ingeplant te midden van landbouwgrond en kan derhalve vanaf verschillende richtingen
worden benaderd, waarbij de oorspronkelijke toestand ondanks nabije verkaveling
gemakkelijk opnieuw kan worden geëvoceerd. De visuele eenheid dient te worden bewaard,
aangezien het weidelandschap een onlosmakelijke component vormt van het in oorsprong
agrarische gebouw.
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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