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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van de dreef van
opgaande bomen van Quercus robur, Fagus sylvatica en Tilia cordata in
Wuustwezel
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel12.3.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 2014 tot vaststelling van een ontwerp van lijst van de
als monument te beschermen dreef van opgaande bomen van Quercus robur. Fagus sylvatica en
Tilia cordata in Wuustwezel;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door Onroerend
Erfgoed en gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monum enten en Landschappen
van 4 december 2014,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten:
Wegens de artistieke en de histori sche waarde als monument:
Dreef van opgaande bomen van Quercus robur. Fagus sylvatica en Tilia eerdata met inbegrip van
een zone van 10 meter aan weerszijden. met uitzondering van bestaande woningen en de oprit
naast Hofakker 32, gelegen in
Wuustwezel. Ginhoven zonder nummer. 'Hofdreef
bekend ten kadaster:
Wuustwezel, 1ste afdeling. sectie D. perceelnummers 168/2 (deeD. 172A (deeD. 175 !deeD. 176A (deeD.
177D !deeD. 182D !deeD. 182E, 182P !deeD, 182R (deeD, 188 (deeD, 239A (deeD, 242A (deeD. 597A !deeD en
een deel van het openbaar domein
·zoals afgebakend op bijgevoegd plan.
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

Artistieke, in casu esthetische waarde:
De dreef heeft door zijn omvang een beeldbepalend karakter in het centrum van Wuustwezel en
vormt een structurerend element binnen de dorpskern. Vanuit de dreef zijn er zichten op de kerk en
dorpskern van Wuustwezel en op de kasteelsite van het Hof van Wuustwezel. De dreef is bovendien
nog over zijn gehele lengte onverhard en dit vlakbij het dorpscentrum.

Historische, in casu cultuurhistorische waarde:
De dreef maakt deel uit van een historische aanleg van een 18de-eeuwse buitenplaats met typische
elementen zoals een riant buitenhuis, een geometrische parkaanleg en een door bomen
geflankeerde oprijlaan. De dreef werd pas een halve eeuw na de start van de aanleg gefinaliseerd. in
het eerste kwart van de 19de eeuw. De duur van de werken. en mogelijk ook de knik in het tracé.
illustreren de moeilijkheden met eigendomsverwerving waarmee kasteelheren bij het uitvoeren van
hun plannen vaak geconfronteerd werden. De gefaseerde aanleg wordt nog weerspiegeld in het
huidige voorkomen van de dreef. die bestaat uit acht segmenten met eigen specifieke kenmerken.

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
dorpsgezi chten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009, 4
december 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18
september 2009, 11 januari 2010, 2 augustus 2011 en 27 juli 2012l.

Brussel,

0 8 APR. 2015
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

