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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van het hof te
Honscalle en de onmiddellijke omgeving te HERNE (Sint-Pieters-Kapelle)

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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;
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 201 0, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 8 februari 2012 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
hof te Honscalle en de onmiddellijke omgeving te HERNE;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant op datum van 8
november 2012, zoals voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 4 oktober 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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:
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Wegens de historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
- als monument
Het hof te Honscalle met inbegrip van de ommuurde moestuin, bakhuis en
aangrenzende weide/boomgaardpercelen,
gelegen te:
HERNE (SINT-PIETERS-KAPELLE), Lookaitse 4
bekend ten kadaster:
HERNE, 3e afdeling, sectie C, perceelnummers 1228,123E,123G, 124E, 331 C, 331 D,
zonder nummer
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:

Historische waarde:
alhoewel de oudste verwijzingen slechts opklimmen tot het begin van de 17de eeuw
behoort het hof te Honscalle met haar opmerkelijke, geïsoleerde ligging aan een
driesprong, in de gelijknamige beekvallei ongetwijfeld tot de oudste en belangrijkste
landbouwwinningen van de streek waarvan de gekende eigenaars/ pachters tot de
meest vooraanstaande ingezetenen behoorden.

Historische, in casu architectuurhistorische waarde:
met zijn rond een ruim erf gegroepeerd eenlaags woonhuis (1759), grote tweebeukige
langsschuur (1841) en 19de eeuwse stallingen vormt Honscalle een representatief en
goed bewaard voorbeeld van een stilistisch heterogene, in baksteen en blauwe
hardsteen opgetrokken, streektyperende grote gesloten hoeve. Het bij middel van een
sluitsteen en een decoratief uitgewerkte balkslof 1759 gedateerde woonhuis met
kruisvensters met dubbel ontlastingssysteem en dit in combinatie met een rechthoekige
deur met ovaalrond oculus en geprofileerde daklijstbalkjes vormt niet alleen een van de
zeldzaam gedateerde, maar ook een van de oudst bewaarde, traditionele boerenhuizen
in de regio. De 1841 gedateerde schuur en de stallingen met hun rechthoekige
hardstenen omlijstingen en afwerking met muurvlechtingen, top- en schouderstukken
illustreren de gebruikelijke, classicistisch geïnspireerde vormgeving uit de 19de eeuw.
Kleine regionale karakteristieken zijn verder het houten klokkenruitertje boven het
woonhuis, de datering met vooruitspringende baksteenkoppen en het houten
calvariekruis tegen de schuurgeveL De aansluitende ommuurde moestuin met bakhuis
en de weide/boomgaardpercelen met drinkpoel onderstrepen de typologische gaafheid
en de authenticiteit van dit agrarisch ensemble.
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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

