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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen 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 van
monürifSrite-ri --en- staas:. en dötpsQèZiChtén~ g·ewijZiQd -bij ae -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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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
---Regering-;-gewijzigcroif5esluiCvanae\llaamseRegering-iiän-24juli -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 artistieke en historische waarde:
- als monument:
burgerhuis met tuin, zoals afgebakend op bijgevoegd plan, gelegen te
Assenede (Bassevelde), Dorp 11; ·
bekend ten kadaster:
Assenede, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer 943D.

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 artistieke en historische, en meer bepaald architectuurhistorische waarde van het
burgerhuis met tuin;
De intact bewaarde woning van 1935 op het dorpsplein is een representatief
voorbeeld van baksteenarchitectuur aansluitend bij het Romantisch kubisme, een
stijlrichting in het interbellum die verwijst naar de architectuur van Nederlandse
architect W .M. Dudok. Vooral het verzorgde baksteenparement met typische Dudokvoeg, de originele metalen ramen , de smalle hoge vensters met geometrische glasin-loodvulling die het trappenhuis verlichten en de afgeronde hoeken van het ijzeren
balkon zijn herkenbare stijlelementen .
Het huis is vooral uitzonderlijk door de gaafheid en authenticiteit van het kwaliteitsvol
art-deco-interieur dat als een totaalconcept gerealiseerd werd. De rijkdom aan
gebruikte materialen, marmer voor de vloer in de gang en de schouwen, tropisch
hout voor de parketvloeren en de trap, kleurige wandtegels, glas-in-lood voor de
binnendeur en hoge vensters in het trappenhuis en de verzorgde afwerking van het
binnenschrijnwerk en de decoratieve aankleding, ook van de nagelvaste elementen
als de radiatorbeschermers en de cosy-corner, getuigen van kwaliteit en een
stijlbewuste eigentijdse smaak.
Door zijn beeldbepalende inplanting op het dorpsplein, in het gezichtsveld van de
parochiekerk, de kiosk en het oorlogsgedenkteken en door zijn vrij uitzonderlijke
moderne bouwstijl in deze landelijke context is het gebouw een goed herkenbaar
component in de dorpskom.
De achterliggende garage en de diepe tuin dateren uit dezelfde periode en getuigen
van een zelfde totaalconcept, kenmerkend voor het interbellum. De tuinaanleg met
terrassen en formeel vijvertje, de typische buxusaanplantingen in bolvormen en
talrijke groenblijvende bomen en struiken maken integrerend deel uit van de
interbellumwoning.

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 , Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS
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