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 02 juli 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 05 juni 2003, bekrachtigd op 3 juli 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 waarde:
- als monument:
Drongengoedhoeve met stallingen, duiventoren, bakoven, poorten en omwalling, gelegen te
Knesselare (Ursel), Drongengoedweg 9;
bekend ten kadaster:
Knesselare, 2de afdeling, sectie C, perceelnummers 41G, 41H, 42E, 42G, 42H, 42L, 42M,
43A, 43B, 43C, 44D.
Artikel 2.
Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
De historische meer bepaald de architectuurhistorische waarde van de Drongengoedhoeve
wordt als volgt omschreven:

-als zeldzaam voorbeeld van een omwalde ontginningshoeve en kloosterhoeve, heropgericht
in 1746 door de Premonstratenzers van de abdij van Drongen in vervanging van een vervallen
hoeve uit 1563, waarvan zowel de structuur als de bebouwing grotendeels in zijn originele
staat werden bewaard. Als goed bewaard voorbeeld van een gerestaureerde hoeve met latere
toevoegingen.
De historische meer bepaald de cultuurhistorische waarde van de Drongengoedhoeve wordt
als volgt omschreven:
- als uniek restant van een periode waarin op grootschalige wijze aan bosontginning werd
gedaan met het oog op het exploiteren van het terrein, dit zowel voor landbouw als voor
bosbouw. Deze ontginning was één der laatste grootschalige bosontginningen in de 18e eeuw
die voortduurde tot midden van de 1ge eeuw.

Artikel 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

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).
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Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
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