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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument
van de hoeve Wilgendam 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 2010, 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
hoeve Wilgendam 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 4
juni 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 de historische waarde:
- als monument
de hoeve Wilgendam en de onmiddellijke omgeving, gelegen te
HERNE (Sint-Pieters-Kapelle), Beverstraat 10
bekend ten kadaster:
HERNE, 3e afdeling, sectie A, perceelnummers 531 D,531 E,534F,534G
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, in casu architectuurhistorische
waarde: deeluitmakend van een in
baksteen en blauwe hardsteen opgetrokken middelgrote hoeve vormt het éénlaagse,
1763 gedateerde woonhuis met zijn intacte, in een rechthoekige omlijsting gevatte
kruis- en kloostervensters, rechthoekige deur met achthoekig bovenlicht, houten
muurankers, dragende structuur van moer- en kinderbalken en streektyperende
ontdubbelde nokbalk een van de oudste en bovendien best bewaarde voorbeelden van
een traditioneel opgevat boerenhuis. Door de late datering vormt het tevens een
opmerkelijke illustratie van het lang doorleven van het traditionele bouwen. Dit alles,
samen met de aanwezigheid van een voor de streek uniek voorbeeld van een 18deeeuws poortgebouw, verleent aan Wilgendam een belangrijke documentaire waarde.
Door haar volume de overzijde van het erf dominerend onderscheidt de typisch 19deeeuwse, vijf traveeën tellende, tweebeukige langsschuur zich door de aanwezigheid
van een via een rechthoekig erfdeurtje, rechtstreeks toegankelijke, met een haaks
tongewelf afgedekte, langgerekte aardappelkelder. De landschappelijk waardevolle
inplanting in een van de talrijke bronhoofden van de Eisbroekbeek, de aanwezigheid
van een dikke paardenkastanje ter hoogte van de poort en de historische omkadering
met een hoogstamboomgaard met op de hoek een kapel - een goed bewaard en
representatief voorbeeld van een 1766 gedateerde, hardstenen wegkapel in Ladewijk
XV-stijl - leveren een belangrijke bijdrage tot herkenbaarheid en authenticiteit van dit
agrarisch ensemble.
Historische waarde: pas vermeld sinds de 18de eeuw maar onmiskenbaar van oudere
origine en, voor zover de gegevens reiken, van oudsher in het bezit of gepacht door
plaatselijke notabelen behoort de hoeve Wilgendam, genoemd naar de sinds de 14de
eeuw bekende familie Welghedane, tot de oudste en belangrijkste landbouwuitbatingen
van de streek.
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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,

2 4 .JjHJ 2013
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

