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, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
stads- en 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 15 april 2004 houdende ontwerp van
lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet 0 p h et a dvies van deK oninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 07 oktober 2004,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot bescherming van monumenten, stads- en 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:
10 Wegens ue histurische waarue:
- als monument:
Het hofte Lorik, gelegen te
Halle (Halle), Molenstraat 150;
bekend ten kadaster:
Halle, Ie afdeling, sectie D, perceelnummer 281K(DEEL).

2° Wegens de historische waarde:
- als dorpsgezicht:
De onmiddellijke omgeving van het hof te Lorik, gelegen te
Halle (Halle), Beertsestraat ; Elbeekdries ; Molenstraat ;
bekend ten kadaster:
Halle, Ie afdeling, sectie D, perceelnummers 1328, 132W, 132X, 139A, 141A, 144A, 202A,
271C, 272A, 274A, 275A, 279F, 279G, 280A, 281K(DEEL), 281L, 326C, 329P, 329T, 329V,
330C, 340E, 340F.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt.door het uitzonderlijke
karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:

Historische waarde van het hof te Lorik: geïsoleerd ingeplant op de zuidelijke valleiflank
van de Elbeek vormt deze omvangrijke vierkanthoeve een markante getuige van ontstaan en
ontwikkeling van het oude gehucht Elbeek: in oorsprong wellicht een ter hoogte van de beek
en een kruising van oude wegen ingeplante, primitieve versterking van de. heren van Elbeek,
reeds in 1278 vermeld als "Ie court les signures de heelbecque", was het hof van de heren van
Elbeek - ro,nd 1300 geciteerd als kasteelheren van Beersel- in de 16de eeuw onder de heren
t'8erclaes geëvolueerd tot een ruim 70 bunder groot pachthof of "censse de Hoirick" dat op
bepaald ogenblik werd opgesplitst in een klein hof en een groot hof, waarvan het laatste kan
geïdentificeerd worden met het huidige "hofte Lorik".
Na het ancien régime in het bezit gekomen van de voormalige pachters, de welstellende familie Nerinckx, die het in de loop van de 19de eeuw aanzienlijk zal uitbreiden vormt het hofte
Lorik typologisch een opmerkelijk voorbeeld van een grote, uit de 18de en 19de eeuw daterende, grotendeels in baksteen opgetrokken gesloten vierkanthoeve bestaande uit een deels in
breuksteen opgebouwd eenlaags, zeven traveeën breed woonhuis (3 de kw. 18 de e.) met voorliggende natuurstenen waterput, een grote langsschuur, diverse stalvleugels waaronder de
ruime paardenstal (1876) en koestal (1893) waarbij de aanleunende, halfronde rosmolen (ca.
1840) een - voor zover gekend - voor Vlaams-Brabant uniek bewaard relict vormt. Bijzonder
illustratief voor de omvang en status van deze belangrijke hoeve is tevens de op de westgevel
van het woonhuis aansluitende, ruim 22 are grote moestuin, geheel omsloten door een hoge,
door steunberen gestutte bakstenen ommuring en uitgerust met een tuiniershuisje.

Historische waarde van de onmiddellijke omgeving van het hof te Lorik: het omkaderend
akkerland en weiland met aansluitende beekvallei als historisch hofareaal dat tezelfdertijd als
visuele omgeving met beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van de hoeve ondersteunt; de aansluitende Elbeekdries, een door wegen omsloten driehoekig weideperceel met
op het hoogste punt een door oude linden geflankeerde wegkapel als betekenisvol element in
het kader van de structurele ontwikkeling van hof en gehucht van Elbeek.

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 bepa-
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ling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en
stads- en dorpsgezichten (Belgjsch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

1l MEI 1005
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
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-------

Dirk VAN MECHELEN
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