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, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003 en van 24 oktober
2003;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 februari 2003 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 6 november 2003,

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 industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
Brugwachterswoning aan de voormalige Vaartkom, gelegen te Grobbendonk,
.
Boudewijnstraat 14:
bekend ten kadaster:
Grobbendonk, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer 438M.

Wegens zijn industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
Saswachterswoning en sluiskom op een voormalig gekanaliseerd pand en stuwinstallatie op
een recentere gekanaliseerd pand van de Kleine Nete, gelegen te Grobbendonk, Derde Sas 9

bekend ten kadaster:
Grobbendonk, Ie afdeling, sectie C, perceelnummer ISHDEEL.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
hoeve "de Leeuw", gelegen te Grobbendonk, Hofeinde 14:
bekend ten kadaster:
Grobbendonk, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer 23SEDEEL.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
"het Schranshof", gelegen te Grobbendonk, Kasteelstraat 4 :
bekend ten kadaster:
Grobbendonk, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer 347C, 347D, 348B.
Wegens zijn industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
Saswachterswoning en sluiskom, gelegen te Grobbendonk, 't Sas 4:
bekend ten kadaster:
Grobbendonk, Ie afdeling, sectie D, perceelnummer 27SDEEL, 30/2GDEEL.
Wegens zijn historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
O.-L.-Vr.-ten-Hemel-opgenomen en kerkhof, gelegen te Grobbendonk (Bouwel) Dorp 60 :
bekend ten kadaster:
Grobbendonk (Bouwel), 2e afdeling, sectie B, perceelnummers 49B, SOF.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
School en klooster, gelegen te Grobbendonk (Bouwel), Dorp 55-57:
bekend ten kadaster:
Grobbendonk (Bouwel), 2e afdeling, sectie B, perceelnummers 13G2DEEL, 13ZDEEL.
Wegens zijn historische en volkskundige waarde:
- als monument:
Kapel van de Langenheuvel met directe omgeving, gelegen te Grobbendonk (Bouwel)
Langenheuvel (tussen nrs.47 en SI) :
bekend ten kadaster:
Grobbendonk (Bouwel), 2e afdeling, sectie B, perceelnummers 173D, l73L.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Oude pastorie, gelegen te Grobbendonk (Bouwel), Rode Haagjes 4:
bekend ten kadaster:
Grobbendonk (Bouwel), 2e afdeling, sectie B, perceelnummer 46E.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Schaapskooi van de "Schrans", gelegen te Grobbendonk (Bouwel), Stationlei 42:
bekend ten kadaster:
Gr~bbendonk (Bouwel), 2e afdeling, sectie B, perceelnummer 30DDEEL.
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Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
voormalige notarisworung, gelegen te Herentals, Grote Markt 17 :
bekend ten kadaster:
Herentals, Ie afdeling, sectie F, perceelnummer 369E.
Wegens zijn historische en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Huis zgn. "de Oude Zalm", gelegen te Herentals, Grote Markt 27 :
bekend ten kadaster:
Herentals, Ie afdeling, sectie F, perceelnummer 241Z.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Herenhuis met ijzeren tuinhekken gelegen te Herentals, Hikstraat 26 :
bekend ten kadaster:
Herentals, Ie afdeling, sectie F, perceeInummer 81G.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Voormalige gemeentelijke jongensschool gelegen te Herentals, Hikstraat 28 :
bekend ten kadaster:
Herentals, 1eafdeling, sectie F, perceelnummer 82EDEEL.
Wegens zijn historische en volkskundige waarde:
- als monument:
de Z.g. "Kruisberg", ensemble van kapellen, gelegen te Herentals, Heistraat :
bekend ten kadaster:
Herentals, 1e afdeling, sectie B, perceelnummers 342CDEEL, 342D, 343EDEEL, 343F,
345HDEEL, 346P4.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
burgerhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl n.o.v. P.J. Taeymans (1896), gelegen te Herentals,
Nederrij 19 :
.
bekend ten kadaster:
Herentals, Ie afdeling, sectie F, perceelnummer 68B3DEEL.
Wegens zijn historische en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
schuur van het 8int-Elisabethgasthuis, gelegen te Herentals, Nederrij 133 :
bekend ten kadaster:
Herentals, 1e afdeling, sectie F, perceelnummer lOEDEEL.
Wegens zijn historische en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Kasteelpark Ie Paige, gelegen te Herentals, Nederrij 135 :
bekend ten kadaster:
Herentals, Ie afdeling, sectie F, perceelnummer 7D, 8D, 9L, 9R, 98 .
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Wegens zijn industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
Voonnalig sashuis 11, gelegen te Herentals, Peerdsbosstraat 6 :
bekend ten kadaster:
Herentals, Ie afdeling, sectie E, perceelnummer 212YDEEL.
Wegens zijn historische en volkskundige waarde:
- als monument:
O.-L.-Vrouw-ten Troostkapel, gelegen te Herentals (Noorderwijk), Groenstraat +31 :
bekend ten kadaster:
. Herentals (Noorderwijk) 3e afdeling, sectie B, perceelnummer 198 .
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Toegangspoort en -brug van het kasteeldomein, gelegen te Herentals (Noorderwijk), de
Ghellincklaan 28 :
bekend ten kadaster:
Herentals (Noorderwijk), 3e afdeling, sectie B, ZONDER NUMMER.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
de Z.g. "Schranshoeve", gelegen te Herentals (Noorderwijk), Schransstraat 10 :
bekend ten kadaster:
Herentals (Noorderwijk), 3e afdeling, sectie D, perceelnummer 121F.
Wegens zij n historische waarde:
- als monument:
grafkapel van de familie 't Serclaes en de GheIIinck, gelegen te Herentals (Noorderwijk), Ring

5:
bekend ten kadaster:
Herentals (Noorderwijk), 3 e afdeling, sectie B, perceelnummer, 180CDEEL
Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als dorpsgezicht
Voonnalig klooster, gelegen te Herentals (Noorderwijk), Ring 5 :
bekend ten kadaster :
Herentals (Noorderwijk), 3e afdeling, sectie B, perceelnummer, 178HDEEL
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
pastorie en voonnalige pastorie, gelegen te Herentals (Noorderwijk), Ring 9:
bekend ten kadaster:
Herentals, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer 188EDEEL.

Art. 2. Het algemeen belang dat de beschenning verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

Grobbendonk
1. Dient te worden beschennd als monument de brugwachterswoning, gelegen Boudewijnstraat
14 te Grobbendonk omwille van het algemeen belang gevonnd door de industrieel4

archeologische waarde.
De industrieel-archeologische waarde wordt omschreven als volgt:
Goed bewaard voorbeeld van een 19de eeuwse bmgwachterswoning in een sobere
architectuur vóór 1857 ontworpen en opgetrokken in het kader van de aanleg van het
Kempisch kanaal (1843-59), waamit nog duidelijk het niveauverschil tussen de
dijkhoogte en de bedding van het in 1942 gedempte kanaal blijkt. Tevens gaat het om een
materiële getuige van de vroegere aanwezigheid van een bmg over een belangrijke maar
nu gedempte waterverkeersas, nl. het Kempisch kanaal als duidelijke verwijzing naar de
evolutie van de in de Kempen gegraven kanalen: zo werd dit deel van het Kempisch
kanaal gedempt na de voltooiing van het Albertkanaal in 1939.
2. Dient te worden beschermd als monument de saswachterswoning en sluiskom op een
voormalig gekanaliseerd pand en stuwinstallatie op een recentere gekanaliseerd pand van de
Kleine Nete, gelegen Derde Sas nr. 9 te Grobbendonk omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde.
De industrieel-archeologische waarde wordt omschreven als volgt:
Materiële getuige, bestaande uit een typevoorbeeld van een volledig natuurstenen
sluiskom voorzien van een omloopriool met laterale uitgang (en met bepaalde nog
bewaarde bedieningstoestellen) en de bijhorende sasmeesterswoning vóór 1854
opgetrokken in een sobere typearchitectuur, deel uitmakend van de uitmsting van een
voormalige kanalisatie van de Kleine Nete die tussen 1837 en 1839 werd uitgevoerd. De
ophaaldeuren van de omloopriolen zijn nog bewaard.
Tevens gaat het om een materiële getuige met een duidelijke verwijzing naar de
historische evolutie van de in de Kempen uitgevoerde kanaliseringswerken: zo werd dit
deel van de gekanaliseerde Kleine Nete buiten dienst gesteld na de voltooiing van het
Albertkanaal in 1939.
De stuw betreft een typevoorbeeld van een 19de eeuwse bmgstuw met verschillende
doorgangen en ophaaldeuren bediend met een horizontaal aswerk en volledig in
natuursteen gebouwd in het kader van kanaliserings- en kalibreringswerken van een rivier,
in casu de Kleine Nete.
Daarenboven zijn hier zowel een oorspronkelijke deur, de oorspronkelijke gesmede
leuningen en de kasseiverharding van de toegangen bewaard.
3. Dient te worden beschermd als monument de voormalige afspanning, zgn. "de Leeuw",
gelegen Hofeinde nr. 14 te Grobbendonk omwille van het algemeen belang gevormd door
de historische, i.c. ook de architectuurhistorische waarde.
De historische en de architectuurhistorische waarde worden omschreven als volgt:
Als architecturale getuige van het historisch agrarische karakter van de regio. De
inplanting gaat temg op een laat-middeleeuwse afspanning. Tot in het begin van de 20'te
eeuw fungeerde het complex als een afspanning voor de postdiligence.
Architectuurhistorisch representatief en vrij gaaf bewaard voorbeeld van een langgestrekte
de
hoeve met afzonderlijke schuur, grotendeels te dateren tijdens de eerste helft van de 19
eeuw. Het mim opgevatte woongedeelte wordt getypeerd door een evenwichtige
voorgevel ordonnantie met beluikte vensters, die de hoeve een voornaam karakter verleent.
De langsschuur behield haar oorspronkelijk volume, gekenmerkt door een wolfsmuil en
bevat een authentiek houten gebint.
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4. Dient te worden beschennd als monument, het zgn. "Schranshof', gelegen Kasteelstraat nr.
4 te Grobbendonk omwille van het algemeen belang gevonnd door de historische, i.c. ook
de architectuurhistorische waarde.
De historische en de architectuurhistorische waarde worden omschreven als volgt:
Oude schranssite met gebouwencomplex waarvan de bouwdelen dateren van
opeenvolgende bouwfasen, doch met een homogeen voorkomen in unifonniserende
neoclassicistische stijl.
De oorspronkelijk omgrachte site vonnt een materiële getuige van de historische
versterkte plaatsen waar de lokale agrarische gemeenschappen zich met hun hebben en
houden konden verschansen.
De monumentale hoofdvleugel omvat een oude, traditionele kern waarvan het
oorspronkelijke volume is bewaard en wordt gekenmerkt door de verankerde bakstenen
gevels onder een hoog en steil zadeldak, de tuitgevels met schouderstukken en het
centrale, getrapte dakvenster aan de tuinzijde.
De bestaande bij- en dienstgebouwen met U-vonnig planschema refereren aan een
herbestemming van het complex, te situeren in het begin van de 19de eeuw waarbij het
hoofdgebouw aan de straatzijde aan de toenmalige smaak- en stijleisen werd aangepast.
5. Dient te worden beschennd als monument de saswachterswoning en sluiskom, gelegen 't Sas
nr. 4 te Grobbendonk omwille van het algemeen belang gevonnd door de industrieelarcheologische waarde.
De industrieel-archeologische waarde wordt omschreven als volgt:
Materiële getuige, bestaande uit een typevoorbeeld van een volledig natuurstenen
sluiskom voorzien van een omloopriool met laterale uitgang (en met bepaalde nog
bewaarde bedieningstoestellen) en de bijhorende sasmeesterswoning vóór 1854
opgetrokken in een sobere typearchitectuur, deel uitmakend van de uitrusting van een
voonnalige kanalisatie van de Kleine Nete die tussen 1837 en 1839 werd uitgevoerd.
Tevens gaat het om een materiële getuige met een duidelijke verwijzing naar de
historische evolutie van de in de Kempen uitgevoerde kanaliseringswerken: zo werd dit
deel van de gekanaliseerde Kleine Nete buiten dienst gesteld na de voltooiing van het
AI bertkanaal in 1939.
6. Dient te worden beschennd als monument de parochiekerk O.-L.Vrouw-ten-Hemelopgenomen inbegrepen de zich erin bevindende cultuurgoederen die er integrerend deel van
uitmaken en het kerkhof , gelegen Dorp nr. 60 te GrobbendonklBouwel omwille van het
algemeen belang gevonnd door de historische, i.c. ook de architectuur-historische waarde.
De sóciaal-culturele waarde, de historische en meer bepaald de architectuurhistorische en
kunsthistorische waarden worden omschreven als volgt:
Kerk, gelegen te midden van het kerkhof als historisch sociaal en cultureel centrum van de
dorpsgemeenschap en als de meest beeldbepalende en karakteristieke component van de
bescheiden Kempense dorpskern.
De chronologisch en stilistisch heterogene bouwdelen en interieurelementen van de kerk
vonnen een harmonieus geheel en expliciteren tegelijk de partikulicrc bouwevolutie, te
de
weten initieel een vroeg_15 de-eeuwse, witstenen kapel vergroot tot een 16 - eeuwse
kruiskerk die op haar beurt getransfonneerd werd in een typisch Kempische, ruime,
neogotische parochiekerk van het basilikale type met ingebouwde westtoren waarbij de
oudere bouwdelen zoals koor, transept en middenbeuk werden geïntegreerd. Deze laatste
aanpassingen, doorgevoerd in twee fasen en zijn van de hand van de provinciale
bouwmeester, J. Van Gastel (1868) opgevolgd door Dieltiens (1925). De neogotische
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polychromie werd tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw gesupprimeerd zodat het
interieur heden gedomineerd wordt door de 18de -eeuwse aankleding met rocaille-stucwerk
en het laat-barokke hoofdaltaar, met dramatisch uitgewerkte beeldengroep in combinatie
met 17de- en 19de-eeuwse kerkmeubilair en laat_17 de-eeuwse aitaarschilderijen op paneel.
Het kerkhof vormt met de kerk één typologisch geheel. Oorspronkelijk omgracht kerkhof,
waarvan de bestaande omzomende haag de tracering volgt. Gekarakteriseerd door de
dubbele rijen lindebomen, aangeplant in 1854 en de fraaie, deels bewaarde gietijzeren
toegangshekken, met typische funeraire symboliek.
7. Dient te worden beschermd als monument de voormalige meisjesschool, annex klooster,
gelegen Dorp nrs. 55-57 te Grobbendonk/Bouwel omwille van het algemeen belang
gevormd door de historische, de architectuurhistorische waarde.
De historische waarde, naast de architectuurhistorische waarde worden omschreven als
volgt:
Meisjesschool met bijhorend klooster waarvan de oprichting te Bouwel in 1898 een
klerikaal antwoord vormde op de tweede organieke wet van 1879 op het lager onderwijs
en de schoolstrijd. Schoolgebouw opgetrokken in een neotraditionele stijl,
karakteriserend en representatief voor de bouwperiode en getypeerd door bakstenen
opstanden met architectonische en decoratieve gevelelementen in witsteen en
baksteenpolychromie.
De school, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de kerk getuigt van het traditionele
sociaal-culturele leven in een dorpsgemeenschap.
8. Dient te worden beschermd als monument de O.-L.-Vrouwkapel, modo Kapel van de
Langenheuvel met directe omgeving gelegen Langenheuvel z.nr. te Grobbendonk/Bouwel
omwille van het algemeenbelang, gevormd door de volkskundige en historische waarde.
De volkskundige en historische waarden worden omschreven als volgt:
Kapel, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw als architecturale getuige van een van oudsher
intense Mariale volksdevotie, tevens typerend voor het uitgesproken landelijke Kempense
landschap.
De bestaande eenvoudig uitgevoerde kapel dateert van 1817 en gaat terug op een oudere
en grotere bidplaats, waarvan de oprichting wordt gesitueerd tijdens de tweede helft van
de 16de eeuwen waarvan de devotie zich voornamelijk vertaalde in de aanroeping tegen
moeraskoorts.
Het interieur wordt gekarakteriseerd door een heterogene en merkwaardige inrichting,
waarin recuperatie-elementen uit oudere interieurs zijn verwerkt.
9. Dient te worden beschermd als monument de oude pastorie met omgrachting, gelegen
Rode Haagjes nr. 4 te Grobbendonk/Bouwel omwille van het algemeen belang, gevormd
door de historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde.
De historische waarde, meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
Voormalige pastorie van 1780 als representatief en wat betreft opstand, gevelordonnantie
de
en interieurindeling vrij gaaf bewaard voorbeeld van laat-18 -eeuwse Kempense pastorie.
Gekenmerkt door architectonische gevelementen in kalkzandsteen, waarvan de
de
vormgeving en detaillering duidelijk verwijzen naar de late 18 eeuw. De traditionele
symmetrische planindeling met typisch laat-18 de-eeuwse enfilade aan weerszijden van de
centrale gang is grotendeels behouden. In het representatieve salon, voorafgegaan door
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een antichambre zijn kwaliteitsvolle 18 de-eeuwse interieurelementen bewaard.
10. Dient te worden beschermd als monument de schaapskooi van de "Schrans", gelegen
Stationlei nr. 42 te GrobbendonklBouwel omwille van het algemeen belang, gevormd
door de historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde.
De historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
De schaapskooi, waarvan de oprichting gesitueerd wordt in de 18 de eeuw maakt deel uit
van de voormalige "Grote Hoeve" van de "Schrans", hetzij de kasteelhoeve van de heren
van Bouwel. De hoevesite is gelegen binnen een beschermd landschap.
Getuigend van een bijzondere documentaire waarde als typologisch zeer zeldzaam
hoevegebouw en meest monumentale schaapskooi bewaard in de Kempen, waarvan het
oorspronkelijk volume, getypeerd door een enorm wolfsdak en een indrukwekkende
dakoversteek is behouden.

Herentals
11. Dient te worden beschermd als monument de voormalige notariswoning met koetshuis en
tuinperceel, gelegen Grote Markt nr. 17 te Herentals omwille van het algemeen belang,
gevormd door de historische, meer bepaald de architectuurhistorische waarde en de
artistieke waarde.
De historische. en meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
Monumentale en gaaf bewaarde herenwoning van ca. 1900 n.o.v. P.Langerock, uitgevoerd
in eclectische stijl, representatief voor de burgerlijke bouwkunst van rond 1900.
Grotendeels bewaarde en rijkelijk uitgevoerde interieurinrichting in eclectische stijl.
Ondergrondse restanten van een ouder volume en een intact bewaarde waterput in
ijzerzandsteen als materiële getuige van het historisch gebouwenbestand aan de Grote
Markt van Westerlo.
Het koetshuis, een sobere baksteenarchitectuur en de tuin maken integraal deel uit van de
woningsite en getuigen van de burgerlijke wooncultuur op het einde van de 19de en het
begin van de 20 ste eeuw.
Façade met beeldbepalend karakter aan de Grote Markt van Herentals.
12. Dient te worden beschermd als monument het huis zgn. "de Oude Zalm", gelegen Grote
Markt nr. 27 te Herentals omwille van het algemeen belang, gevormd door de historische
en meer bepaald architectuurhistorische waarde, alsook door de wetenschappelijke waarde
De historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde, alsook de
wetenschappelijke waarde worden omschreven als volgt:
Initieel afspanning, herberg en brouwerij "de Salm", bekend vanaf 1515.
Zestiende-eeuwse kern in houtske1etbouw, oorspronkelijk met overkragingen aan de
langs- en kop gevel, waarvan het versteningsproces zich vermoedelijk heeft ingezet vanaf
de 17de eeuw.
Diephuis zich onderscheidend in zijn aanzienlijke afinetingen van vakwerkhuizen in
stedelijke context.
Beeld- en schaalbepalend hoekhuis aan de Grote Markt van Herentals.
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De grotendeels verdoken, inwendige houten draagstructuur getuigt van een bijzondere
documentair wetenschappelijke waarde voor de kennis van de schaars bewaarde stedelijke
vemaculaire houtskeletbouw in Vlaanderen, en meer bepaald in de Kempen.
13. Dient te worden beschermd als monument herenhuis met inbegrip van tuin, ijzeren
tuinhekken en toegangspoorten, gelegen Hikstraat nr. 26 te Herentals omwille van het
algemeen belang, gevormd door de historische en meer bepaald architectuurhistorische
waarde
De historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
Imposant herenhuis in neoclassicistische stijl, voltooid in 1879 naar ontwerp van architect
Cox als fraai, gaaf bewaard en representatief voorbeeld van laat_19de-eeuwse burgerlijke
architectuur in de voor de bouwperiode karakteristieke neostijl, gekenmerkt door een·
doorgedreven symmetrie in grondplan en gevelopstand en typerende gevelornamenten.
Het intact bewaard en fraai smeedijzeren hekwerk maakt intrinsiek deel uit van de
vrijstaande woning, die sterk beeldbepalend is in de Hikstraat.
14. Dient te worden beschermd als monument de voormalige gemeentelijke jongensschool,
geh;gen Hikstraat nr. 28 te Herentals omwille van het algemeen belang, gevormd door de
historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde
De historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
Gemeentelijke jongensschool als materiële getuige van de zogenaamde "schoolwet" van
23 september 1842, de eerste organieke wet op het lager onderwijs en de fmanciering
voorzien bij wet van 14 augustus 1873.
Fraai uitgewerkt en vrij gaaf bewaard schoo1complex van 1882, naar een ontwerp van
provinciale bouwmeester P.J. Taeymans. De oorspronkelijk U-vormig plattegrond met
twee klassenvleugels haaks op de hoofdvleugel werd bewaard. De hoofdvleugel aan de
straat is traditioneel opgevat wat betreft planschema en opstand en wordt gekarakteriseerd
door de witstenen gevelornamenten en de Brugse travee in een uitgesproken eclectische
stijl, kenmerkend voor de bouwperiode en het oeuvre van de architect. Aan de speelkoer
bleef de typerende overdekte galerij behouden. In de inkomhal werd de authentieke
interieurafwerking in neo-classicistische stijl bewaard.
15. Dient te worden beschermd als monument het ensemble van kapelletjes, alias de
Kruisberg, gelegen Heistraat z.nr. te Herentals omwille van het algemeen belang gevormd
door de historische, volkskundige waarde.
De historische alsook de volkskundige waarde worden omschreven als volgt:
Volksreligieuze cultusplaats, die haar oorsprong vindt in een kruisweg, opgericht in 14601461 naar aanleiding van de terugkeer van een pelgrimstocht naar Jeruzalem.
Twee reeksen van pijlerkapellen tussen grotere bedehuisjes, ingeplant op de zogenaamde
Kruisberg, die elk vanop één zijde van de heuvel een afzonderlijk gebedsformulier volgen.
Het ensemble dateert grotendeels uit de 19de eeuw doch gaat terug op oudere
kapellenreeksen waaronder vermoedelijk de oudste kruisweg in onze contreien.
16. Dient te worden beschermd als monument de schuur van het Sint-Elisabethgasthuis,
gelegen Nederrij nr. 133 te Herentals omwille van het algemeèn belang, gevormd door de
historische waarde en de wetenschappelijke waarde.
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De historische en de wetenschappelijke waarde wordt omschreven als volgt:
Driebeukige langsschuur, in kern vroeg-13 de -eeuws, in opeenvolgende fasen verbouwd en
aangepast.
De schuur vormt een wezenlijk historisch onderdeel van het Sint-Elisabethgasthuis,
opklimmend tot de eerste helft van de 13 de eeuwen is de enige restant van de vroegere
binnenhoeve, gelegen binnen de oorspronkelijke muren van het gasthuis. De schuur
vormt het oudst gedateerde architecturale restant van de gasthuissite. De deels bewaarde
authentieke vroeg-13 de-eeuwse ankerbalkgebinten die tot op heden het volume van de
schuur grotendeels bepalen zijn van een bijzondere wetenschappelijk-documentaire
waarde voor de kennis van laat-middeleeuwse houtstructuren.
17. Dient te worden beschermd als monument het kasteelpark bij kasteel "Le Paige" met
tuinhekken en toegangspoort, ijskelder, tuinpaviljoen en ijzeren bug, gelegen Nederrij nr.
135 te Herentals en dit omwille van de historische en wetenschappelijke waarde.
De historische en wetenschappelijke waarden worden omschreven als volgt:
Het park rond het kasteel Le Paige vormt het oudste deel van een domein dat werd
aangelegd door Henri Le Paige, voormalig burgemeester van Herentals (1836-1848).
Het betreft een vrij gesloten, kleinschalige lusttuin in een schilderachtige landschappelijke
stijl vermoedelijk aangelegd ca. 1820-1830, tot op heden gekenmerkt door een grote
verscheidenheid aan plantsoorten.
In de tuin werden restanten van de vroegere stadsomwalling geïntegreerd, te weten de
vestwal, heuvel en het vestwater van de schans aan de "Leege" of Benedenpoort.
Complementair aan de lusttuin werd in een latere fase een arboretum met een uitgebreide,
botanisch waardevolle verzameling van inheemse en uitheemse boomsoorten aangeplant,
waarvan het grootste deel bewaard is.
Tevens is de typisch negentiende-eeuwse parkarchitectuur behouden, te weten een
paviljoen in pittoreske stijl met bewaarde decoratieve muurschilderingen en een ijzeren
brug over de vijver met in de balustrade de initialen van de 19de-eeuwse bouwheer
verwerkt. Aan de zijde van de Nederrij maken het ijzeren hekwerk en de toegangspoort,
opgehangen aan stenen pijlers, stilistisch harmoniërend met het kasteel integrerend deel
uit van het historische geheel.
18. Dient te worden beschermd de toegangspoort en -brug, gelegen de Gellincklaan nr. 2834 te HerentaIslNoorderwijk omwille van het algemeen belang gevormd door de
historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde.
De historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
Zeventiende-eeuwse brug en negentiende-eeuwse toegangshekken die een harmonisch
geheel vormen en elk refereren aan twee belangrijke bouwfasen van het "Kasteel van
Noorderwijk".
Gaaf bewaarde toegangsbrug over de wallen van de historische kasteelsite, opgericht in
bak- en zandsteen en 1642 gedateerd, als enige intacte architecturale restant van het
verdwenen 17de -eeuws kasteel van Jan Tiras en Margaretha van Busleyden.
Monumentale en intact bewaarde toegangspoort in neoclassicistische stijl van 1866,
waarvan de hardstenen wapenschilden op de pijlers en de gesmede initialen, verwerkt in
het ijzeren hekken refereren aan de 19de-eeuwse kasteeleigenaars, de familie 'T Serclaes.
19. Dient te worden beschermd als monument het voormalig sashuis 11, gelegenPeerdsbosstraat
. 6 te Herentals omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische
waarde.
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De industrieel-archeologische waarde wordt omschreven als volgt:
Typologisch goed bewaard voorbeeld van een sassenierswoning zoal deze ca. 1850 in het
kader van de uitrusting van een kanaal, in casu het Kempisch kanaal, werden opgetrokken.
Het gaat tevens om een materiële getuige van een inmiddels gedempt deel van het
Kempisch kanaal als duidelijke verwijzing naar de evolutie van de in de Kempen
gegraven kanalen en de 19de eeuwse ontwikkeling van Herentals tot een belangrijk
knooppunt van kanalen, wegen en spoorwegen: zo werd dit deel van het Kempisch kanaal
gedempt na de voltooiing van het Albertkanaal in 1939.
20. Dient te worden beschermd als monument de "O.-L.-Vrouw-ten-Troostkapel", gelegen
Bremstraat z.nr. te HerentalslNoorderwijk omwille van het algemeen belang, gevormd
door de historische en volkskundige waarde.
De historische en volkskundige waarden worden omschreven als volgt:
Gaaf bewaarde kapel van 1645, eenvoudig architecturaal vormgegeven, gelegen in vrij
authentieke en representatieve context met lindebomen op het tracé van de vroegere
processieweg als materiële getuige van de historische volksdevotie, typerend voor de
Kempen.
21. Dient te worden beschermd als monument de Schranshoeve met wagenhuis, woonstalhuis,
schuur, restant van het voormalig poortgebouw en bakhuis, gelegen Schransstraat nr. 10 te
HerentalslNoorderwijk omwille van het algemeen belang, gevormd door de historische en
meer bepaald de architectuurhistorische waarde.
De historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
Site teruggaand op een omgrachte schrans, na de godsdienttroebelen in onze contreien in
de 18 de eeuw uitgegroeid tot een rijke en voorname hoeve met losstaande bestanddelen.
Van deze hoeve bleven de schuur, het bakhuis en delen van het poortgebouw bewaard .
. Het woonstalhuis en de wagenberg werden na een brand heropgebouwd in het begin van
de 20 ste eeuw. Monumentale langsschuur met aansluitend een bewaarde pijler van de
toegangspoort, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl wordt gekenmerkt door
een kwalitatief hoogstaand metselwerk en een bewaarde, homogene houtstructuur.
Schuur en bakhuis vormen gaaf bewaarde en representatieve voorbeelden van rijkere,
18 de-eeuwse hoevegebouwen.
Beeldbepalend karakter en authentieke inplanting van het hoevecomplex in een
uitgesproken landelijke omgeving te Noorderwijk.
22. Dient te worden beschermd als monument het burgerhuis en handelspand, gelegen
N ederrij nr. 19 te Herentals omwille van het algemeen belang, gevormd door de
historische, en meer bepaald architectuurhistorische waarde.
De historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
.
Burgerwoning metwinkelpui van 1896 naar ontwerp van provinciale bouwmeester P.l
Taeymans. Bijzonder gaaf bewaarde en architecturaal geslaagde gevel in neo-Vlaamserenaissancestijl, typerend voor zowel de bouwperiode als het oeuvre van de ontwerper.
Van een bijzondere architecturale waarde getuigt de intact behouden, houten winkelpui.
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Als één van de uiterst schaars bewaarde historische panden aan de Nederrij te Herentals
met een sterk beeldbepalendkarakter.
23. A Dient te worden beschermd als dorpsgezicht het voormalig klooster, gelegen Ring nr. 5
en nr. 2 te Herentals/Noorderwijk omwille van het algemeen belang, gevormd door de
historische, de meer bepaald architectuurhistorische en de soaciaal-culturele waarde.
De historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
Uitzonderlijk volumineus dubbelhuis met 18de-eeuwse kern, in de loop van de 19de eeuw
in gebruik als klooster voor de zusters annonciaden als één van de oudst bewaarde kernen
in het dorpscentrum van Noorderwijk met uitgesproken beeldbepalend karakter.
De sociaal-culturele waarde wordt omschreven als volgt:
Het voormalige kloostergebouw met aansluitend de grafkapel behoren samen met de
belendende kerk en de pastorieën tot de historische dorpskern van Noorderwijk en
refereren aan het traditionele Kempense dorpsleven waarin de kerkelijke instituten een
centrale rol speelden.
B Dient te worden beschermd als monument de grafkapel, gelegen Ring nr. 5 en nr. 2 te
Herentals/Noorderwijk omwille van het algemeen belang, gevormd door de historische en
meer bepaald architectuurhistorische waarde.
De historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
Verbonden met het klooster de grafkapel van de families 't Serclaes en de Ghellinck,
gedateerd 18~3 in neo-Romaanse stijl vormt de enige restant van het vroegere kerkhof
rond de Sint-Bavokerk.
De sociaal-culturele waarde wordt omschreven als volgt:
Het voormalige kloostergebouw met aansluitend de grafkapel behoren samen met de
belendende kerk en de pastorieën tot de historische dorpskern van Noorderwijk en
refereren aan het traditionele Kempense dorpsleven waarin de kerkelijke instituten een
centrale rol speelden.
24. Dienen te worden beschermd als monument pastorie en voormalige pastorie, gelegen Ring
nr. 9 te Herentals/Noorderwijk omwille van het algemeen belang, gevormd door de
historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde.
De historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde wordt omschreven als
volgt:
Pastorie van 1905, aangebouwd aan de vroegere pastorie met oudere, vermoedelijk 18 de _
eeuwse kern.
Nieuwe pastorie, opgetrokken naar ontwerp van provinciaal bouwmeester P.J. Taeymans
van 1904 in een neotraditionele bouwstijl, typerend voor de bouwperiode en voor het
oeuvre van de architect. De sober uitgewerkte historische interieurinrichting is
grotendeels behouden.
De oude pastorie werd naar aanleiding van de bouw van de nieuwe, getransformeerd tot
dienstgebouw en door P.J.Taeymans aan de voorzijde aangepast aan de neotraditionele
context. Aan de tuinzijde behield de oude pastorie gevelelementen in traditionele bak- en
zandsteenstijl. In het interieur zijn de moerbalkroosteringen, de dakkap en de typische
Kempense haard bewaard.
'
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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,

13 -04- 2004
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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