MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,

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 3 juli 2002 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2001 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 4 juli 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, historische in casu architectuurhistorische , socio-culturele en
volkskundige waarde:
- als monument:
WOONHUIS VAN V AKWERKHOEVE, gelegen te
Alken (Alken), Ridderstraat 10;
bekend ten kadaster:
Alken, 2e afdeling, sectie F, perceelnummer(s) 420A, 423K, 423L, 423M, 423N.

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 waarde:
Resterend woonhuis van een grotere hoeve met losstaande bestanddelen, mogelijks
reeds gedeeltelijk weergegeven op de Ferrariskaart (1771-77), maar zeker in de
Buurtwegenatlas (ca. 1840). Het complex lag oorspronkelijk in de franje van het dorp, waar
de bebouwing geleidelijk uitdunde en een sterker agrarisch karakter kreeg. Deze semigeïsoleerde toestand wordt ondanks verkaveling en nieuwbouw nog goed gesuggereerd.
Hierdoor, alsook door het feit dat de hoeve als vakwerkbouw een zeldzaam gegeven is
geworden in de Alkense dorpscentrum, eertijds een heuse vakwerkkern, heeft het gebouw een
sterke historische representativiteit.

Historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Alleenstaand breedhuis van het dubbelhuistype, acht traveeën breed, in overpleisterd
en wit gekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een bakstenen stoel en onder een
wolfsdak met Vlaamse pannen. De ordonnantie verraadt het bestaan van een opkamer.

Volkskundige en socio-culturele waarde:
Het gebouw is als vakwerkconstructie representatief voor het lokaal persisteren van
een volkse, landelijke en rustieke bouwtraditie, met eigen esthetische en door de groeiende
zeldzaamheid sterk beeldbepalende kwaliteiten. Als voormalige hoeve in de tot winkel- en
wooncentrum geëvolueerde Alkense dorpskern krijgt het pand qua zeldzaamheid in situ een
extra dimensie.

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,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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