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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewij zigd bij bij zondere wet van 8 august·us
1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten,
stadsen dorpsgezichten,
gewijzigd bij
de
decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december, 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001 en 21'
november 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering( gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 2004 houdende
ontwerp van lij st van voor bescherming vatbare monumenten,
stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
Monumenten en Landschappen van 07 oktober 2004,

voor

BESLUIT

Artikel 1. Wordt
van 3 maart 1976
gewijzigd bij de
december 1995, 8
2003:

beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten,
decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001 en 21 november

Wegens de histörische waarde:
- als ,monument:
Hoeve met vakwerkbouw, gelegen te
Herzele (Sint-Lievens-Esse), Zavelstraat 48;
bekend ten kadaster:
Herzele l 8 ste afdeling I sectie BI perceelnummer 37 6C.

Wegens .tcte historisèhe en volkskundige waarde:'
- als monument:
Laat 17de-eeuwse hoeve, gelegen 'te
Herzele (Sint-Lievens-Esse), Populierestraat 18;
bekend ten kadaster:
Herzele, 8 ste afdeling, sectie Cf perceelnummer 8890.

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

De historische, meer bepaald de architectuurhistorische! waarde van de
hoeve met vakwerkbouw, gelegen Zavelstraat 48, te Sint-Lievens-Esse;
Representatief
voorbeeld van
een semi-gesloten
hoeve
bestaande
uit
woonhuis, stallingen en vakwerkschuur opgetrokken ca 1880 op een oudere
site. De vakwerkbouw, in goede s'~aat en niet versteend! vormt een schaars
wordend doch representatief voorbeeld van het gebruik van deze bouwtechniek
in zijn zuivere vorm.
De historische, meer bepaald de architectuurhistorische, waarde en de
volkskundige waarde van het 17de -eeuws hoevehuis , gelegen Populierenstraa t
18, te Sint-Lievens-Esse;
Represent'atief voorbeeld van een rijke Oost-Vlaamse hoeve uit 1697 in
baksteen
met
het
behoud
van
uniek' 17 de /18 de
eeuws
schrijnwerk
bouwstructuur,
bouwindeling,
dakgebinte,
gesinterde
deuromlijsting en
interieuraankleding (historische vloeren uit rode tegels en natuursteen
bleven bewaard, evenals de balkenlagen, hang- en, sluitwerk! sleutel,
sloten, wandkasten naast de schouwen, buitenschrijnwerk, deel van het
. binnenschrijnwerk, empire schouw, twee 17 de -eeuwse 'Vlaamse schouwen ' ... ) .
Vermoede lij k gaat het hier om een typisch voorbeeld van een versteende
vakwerkbouw.
Op één schouw werd de haardbalk versierd met drie harten! de initialen lp'
en 'C I en het Christusmonogram, de andere schouw werd gedateerd 1699 met
ertussen een afbeelding van de Schedelberg . Beide schou,wen met hun typische
beschermende inkervingen (christusmonogram en schedelberg als voorbeeld van
volksdevotie ten opzichte van beschermende christelij ke symbolen! harten
als voorbeeld van huwelijkssymbolen en initialen van de bouwheer of
gehuwden)
en
herinneringen
aan
het
bouwj aar
van
het
pand,
zijn
representatieve voorbeelden van de volkscultuur in Vlaanderen in de 17 de
eeuw.
l

Art.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 stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994).
I

Brussel,

- 5 AP~ 2005

Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

_ _J
Dirk VAN MECHELEN
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