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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen 18de_eeuws burgerhuis te Assenede

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 vari.
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
· ·· · · ·· · -- lleipaling-van_d_e--b-evoegaheifenvan -ae-leden-v-an-cfe-Vlaamse) · ·· ·· ·· · ··· - ·- ··
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli
2009 en 4 december 2009,

BESLUIT:

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld 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:

Wegens de historische waarde:
- als monument:
18de-eeuws burgerhuis met uitzondering van de achterbouwen, zoals afgebakend op
bijgevoegd plan, gelegen te
Assenede (Assenede), Markt 6;
bekend ten kadaster:
Assenede, 1e afdeling, sectie E, perceelnummer 688B/deel.

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, en meer bepaald architectuurhistorische waarde van het 18de_eeuwse
burgerhuis met uitzondering van de achterbouwen;
Het huis op de Markt, dat in zijn voorgevel het jaartal 1778 draagt, is oorspronkelijk
als notariswoning gebouwd. Het is een zeldzaam architecturaal getuige van een
classicistische burgerwoning in een landelijke dorpskern. Samen met het
beschermde gemeentehuis van 1771 getuigt het van het belang van het historisch
centrum van de 'stede en Ambacht van Assenede' tijdens het ancien regime.
Ondanks de herbestemming als winkeltje en café in het begin van de 20ste eeuw, is
de woning door zijn behouden structuur en kenmerkende Ladewijk XVI-ornamentiek
nog zeer representatief voor de laatclassicistische stijlperiode. Vooral de zeer
verzorgd uitgewerkte hardstenen deuromlijsting in classicistische stijl, met de
aanwezigheid van het steenhouwersmerk NPN op de binnenzijde van de deurposten
toe te schrijven aan Nicolas Paternotte, een gekend Henegouws steenhouwer, is
vermeldenswaardig en moest als statussymbool van de gegoede bouwheer alle
aandacht trekken. Samen met het authentiek bewaard schrijnwerk van de
paneeldeur met nog origineel ijzeren beslag en kunstzinnige waaier, vormen deze
bouwonderdelen zeldzaam wordende getuigen van het ambachtelijk meesterschap
en de kunde van de toenmalige ambachtslui en een interessant studieobject voor de
kennis van de 18de_eeuwse architectuur.
De nog
aanwezige interieurelementen,
gewelfde kelders,
balustertrap,
binnenschrijnwerk, schouwen en stucplafonds op de bovenverdieping zijn
kenmerkend voor de laat-18de_eeuwse aankleding en getuigen nog van de specifieke
wooncultuur van de toenmalige gegoede klasse.
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 de besluiten van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 201 0).
Brussel,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binne.nlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS
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