MINISTERIEEL BESLlliT 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 08 november 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 03 oktober 2002,

BESLUIT:

Artikell. 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 en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Hoeve (woonstalhuis en dienstgebouw) van ca. 1852, gelegen te Herentals (Noorderwijk),
Zandkapelweg 1 :
bekend ten kadaster:
Herentals (Noorderwijk), 3e afdeling, sectie C, perceelnummer 161/02G.
Wegens zijn historische en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
ste
woonstalhuis in geleemde vakwerkbouw, te dateren in het begin van de 20 eeuw?, gelegen
te Heist-op-den-Berg (Booischot), Pijpelbossen 3 :
bekend ten kadaster:
Heist-op-den-Berg (Booischot), 6e afdeling, sectie D, perceelnummer 278B.

Wegens zijn historische en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
zgn. Prairiehoeve, woonstalhuis, waterput en bakhuis, 2 de helft 19de eeuw?, gelegen te
Hulshout, Geersbroekstraat 31 :
bekend ten kadaster:
Hulshout, Ie afdeling, sectie C, perceelnummer 3IB.
Art. 2.
Wordt geschrapt van het ontwerp van lij st:
Het woonstalhuis zgn. " 't Schaeperhuis", gelegen te Kasterlee, Kluis 23
Art. 3.
Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
-

Hoeve, gelegen Zandkapelweg nr. 1 te HerentaIslNoorderWijk:
De historische waarde en meer bepaald de architectuurhistorische waarde, alsook de
wetenschappelijke waarde worden omschreven als volgt:
Woonstalhuis van ca. 1852 met typerende oorspronkelijke interieurindeling en -elementen
en een bijhorend dienstgebouw in geleemde vakwerkbouw als uiting van de leef-, woonen werkcultuur van de Kempense, minder begoede agrarische gemeenschap, en als
architecturale getuigen van de streekgebonden sociale en economische geschiedenis.
Architectuurhistorisch representatief en vrij intact bewaard voorbeeld van vemaculaire
architectuur, typerend voor de Kempische landelijke bouwtraditie.
Het boerenerf met vrijstaande wagenberg en afhangen vormt een typologisch en historisch
geheel met het woonstalhuis.
Het authentieke houten skelet, alsook de lemen invulling van de wanden getuigen wat
betreft constructieWijze, materiaalgebruik en afwerking van een documentair
wetenschappelijke waarde.

-

Woonstalhuis, gelegen Pijpelbossen nr. 3 te Heist-op-den-BerglBooischot:
De historische waarde en meer bepaald de architectuurhistorische waarde, alsook de
wetenschappelijke waarde worden omschreven als volgt:
Woonstalhuis in geleemde vakwerkbouw met bewaarde interieurindeling en typerende
interieurelementen als uiting van de leef-, woon- en werkcultuur van de Kempense,
minder begoede agrarische gemeenschap, en als architecturale getuigen van de
streekgebonden sociale en economische geschiedenis.
Architectuurhistorisch representatief en vrij intact bewaard voorbeeld van vemaculaire
architectuur, typerend voor de Kempische landelijke bouwtraditie.
Het authentieke houten skelet, alsook de lemen invulling van de wanden getuigen wat
betreft constructiewijze, materiaalgebruik en afwerking van een documentair
wetenschappelijke waarde.
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-

Zogenaamde "Prairiehoeve", gelegen Geersbroekstraat nr. II te Hulshout
De historische waarde en meer bepaald de architectuurhistorische waarde, alsook de
wetenschappelijké waarde worden omschreven als volgt:
Woonstalhuis, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw met typerende
oorspronkelijke interieurindeling en -elementen en een bijhorend bakhuis in geleemde
vakwerkbouw als
,
uiting van de leef-, woon- en werkcultuur van de Kempense, minder begoede agrarische
gemeenschap, en als architecturale getuigen van de streekgebonden sociale en
economische geschiedenis.
Architectuurhistorisch representatief en vrij intact bewaard voorbeeld van vernaculaire
architectuur, typerend voor de Kempische landelijke bouwtraditie.
Het authentieke houten skelet, alsook de lemen invulling van de wanden getuigen wat
betreft constructiewijze, materiaalgebruik en afWerking van een documentair
wetenschappelijke waarde.

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,

'1 -11- 1001
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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