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 28 maart 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:

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Norbertijnenpastorie 6, gelegen te Hulshout (Houtvenne), Langestraat 6 :
bekend ten kadaster:
Hulshout (Houtvenne), 3e afdeling, sectie B, perceelnummer 200CDEEL.
Wegens zij n historische waarde:
- als monument:
Voormalige pastorie van 1851 n.o.v. E. Gife, gelegen te Laakdal (VeerIe), Veerledorp 17 en
17de eeuwse omgrachting van vroegere pastorie met uitzondering van recent aanbouwsel:
bekend ten kadaster:
Laakdal (VeerIe), Ie afdeling, sectie A, perceelnummers 696B, 697C, 698B.

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Pastorie van Meerlaar en het perceel gevormd door de vroegere schans, gelegen te
Laakdal (Vorst), Meerlaarstraat 120:
bekend ten kadaster:
Laakcjal (Vorst), 4e afdeling, sectie C, perceelnummers 118B, 119B.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Pastorie met neo-Vlaamse-renaissance-inslag, gelegen te Herselt (Ramsel), Stationsstraat 49:
bekend ten kadaster:
Herselt (Ramsel), 3e afdeling, sectie I, perceelnummer 214DDEEL.
Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het uitzonderlijke
karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
Pastorie, gelegen Langestraat 6 te Hulshout (Houtvenne)
De historische waarde en meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt als volgt
omschreven:
Pastorie, opgericht door de abdij van Tongerlo in 1776 als representatiefvoorbeeld van
het traditionele norbertijnenpastorietype, met bewaarde 18 de-eeuwse interieurelementen.

Pastorie en.omgrachting, gelegen VeerIedorp 17 te Laakdal (VeerIe)
De historische en meer bepaald de architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
Traditionele pastorie, opgetrokken in 1851 naar een ontwerp van provinciale architect
E.Gife binnen de omgrachting van de vroegere pastorie, aangelegd in 1642.

Pastorie en het perceel gevormd door de vroegere schans, gelegen Meerlaarstraat 120 te
Laakdal (Vorst)
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Pastorie die het resultaat vormt van een vroeg_19 de-eeuwse verbouwing van een ouder
schanshuis, gelegen op de 17de-eeuwse, zogenaamde "Kapelleschans".

-

Pastorie, gelegen Stationstraat 49 te Herselt (Ramsel)
De historische en meer bepaald de architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
Pastorie van 1910 in neo-Vlaamse renaissancestijl gekenmerkt door een risalietvormende
Brugse travee en met bewaarde authentieke interieurelementen als representatief
voorbeeld van pastorieën van het einde van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw, volgens de vereisten van de tijd en de bouwheren, opgetrokken in een betere neoarchitectuur. In de'Stationstraat, eindigend op de parochiekerk vormt dit vrij grote en
stijlvolle pand een sterk beeldbepalende component.
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Art. 3. Met het oog op de beschenning 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,

1 3 -05- 2002
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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