Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van de afspanning te
SPIERE-HELKIJN

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

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 en 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, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 juli 2011 houdende vaststelling
van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
STATIONSSTRAAT +49, 49, 51, 53 te SPIERE-HELKIJN;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen op datum van 30
maart 2012, zoals voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 3 mei 2012,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten en 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, 21 november 2003, 30 april 2004, 10
maart 2006 en 27 maart 2009:
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Wegens de waarde: historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument
De voormalige afspanning, gelegen te
Spiere-Helkijn, Stationsstraat +49, 49, 51,53
bekend ten kadaster:
Spiere-Helkijn, 2e afdeling, sectie A, perceelnummers 360L(deel), 360M, 360N
zoals afgebakend op bijgevoegd plan

Art. 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 in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een voormalige afspanning bestaande uit een in kern 17de -eeuws
poortgebouw met achtergelegen stalvleugel en koetshuis en twee burgerwoningen,
eveneens opklimmend tot de 17de -eeuw.
Als zijnde twee burgerwoningen, in kern opklimmend tot in de 17de eeuw, nr. 53
bewaart de 19de_eeuwse originele beraping en schrijnwerk in een geprofileerde
omlijsting, tevens bleven ook de luiken en de zeldzame lambrekijnen behouden.
Omwille van de burgerhuizen met deels behouden 18de_eeuws interieur, ct. plafonds
met moerbalken en decoratief uitgewerkt stuckwerk, houten schouwmantels en
originele binnendeuren.
Als zijnde een poortgebouw met opvallend gebruik van Doornikse steen voor de
negblokken. De achtergelen stalvleugel bewaart de bakstenen troggewelven.
Omwille van de volledigheid van de site, ook het koetshuis met merkwaardig
bekronend torentje bleef bewaard.
De sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een representatief voorbeeld van een voormalige afspanning, waar
voorheen reizigers halt hielden om hun tocht te onderbreken.
De verzorgde hoofdzakelijk 18de_eeuwse binnenafwerking van de woning nr. 53 als
getuige van de wooncultuur in die periode.
Omwille van de beeldbepalende ligging van de site op een kruispunt van wegen,
waardoor het geheel een belangrijk structurend element is binnen deze
bewoningskern
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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 en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 2010 en 2
augustus 2011 ).
Brussel,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

