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 10 juni 2003 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 06 september 2002 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 5 juni 2003,

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 de historische, historische, meer bepaald architectuurhistorische socio-culturele en
volkskundige waarde:
- als monument:
hoeve met losse bestanddelen, erf en onmiddellijke omgeving, gelegen te
Voeren (Sint-Martens-Voeren), Veurs(SMVoeren) 40;
bekend ten kadaster: .
Voeren, Ie afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 819E, 819F, 820C, 820D, 821B, 822D,
822G.

Wegens de historische en socio-culturele waarde:
- als dorpsgezicht:
landelijke omgeving van hoeve met losse bestanddelen, gelegen te
Voeren (Sint-Martens-Voeren), Veurs(SMVoeren);
bekend ten kadaster:
Voeren, Ie afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 8I9E, 8I9F, 820C, 820D.

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 en historische, meer bepaald architectnnrhistorische waarde van het
monument:
De hoeve is ingeplant in het oude gehucht Veurs en dateert in kern waarschijnlijk uit
de I8de eeuw. Het complex getuigt van een levendige bouwevolutie. De linker- en
achtervleugel, met stallingen en woonhuis in een L-vormige constellatie, hebben een kern in
vakwerk (intern en extern), dat in een vroeg stadium schijnt te zijn verbouwd en uitgebreid in
breuksteen; het breukstenen parament omvat nog een aantal oorspronkelijke houten kozijnen.
Rechts naast de linkervleugel is een open doorrit te situeren, dat aan de overzijde is afgeboord
met een vrijstaand dienstgebouwtje dat dezelfde karakteristieken vertoont als de breukstenen
partijen van het hoofdgebouwen alzo met dezelfde verbouwingsfase kan worden
geassocieerd. In de late 19de eeuw werd het complex onder meer aan erfzijde aangepast in
baksteen met getoogde muuropeuingen. In dezelfde sfeer werd aan het bestaande complex een
vrijstaande, hakstenen stalvleugel toegevoegd.

Socio-culturele en volkskundige waarde·van het monument:
Het hoevecomplex omvat nog een functioneel onderverdeeld erf met een moestuin aan
de straatzijde en staat in functionele open verbinding met het omringende weiland. Tegen de
zijgevel (zijde moestuin) van het vrijstaande breukstenen dienstgebouwtje is een kruisbeeld
aangebracht. Het geheel heeft uitgesproken pittoreske karakteristieken en is representatief
voor de rurale traditie.

Historische en socio-cultnrele waarde van het dorpsgezicht:
De hoeve is ingeplant in een schitterend kader van heuvelachtig weiland, dat niet
alleen functioneel aansluit bij de hoeve en de typologische identiteit ervan onderstreept, maar
dat bovendien de beeldbepalende karakteristieken van de bebouwing ondersteunt en via
doorzichten naar de bossen in de wijde omgeving zelf een bijzondere esthetiek vertoont. Het
ruimtelijk kader van het hoevecomplex is uitgesproken gaaf en de samenhang tussen
bebouwing en omgeving is representatief voor de ontginuings- en nederzettingsvormen in de
streek.
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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,

o9 -07- 2003
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VANGREMBERGEN
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