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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen Ryckeveldestraat 8 te Damme

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 april2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
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 en 19 november 201 0;

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:

1o Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Voormalige landhuis, heester en boerenhuis, gelegen te
Damme (Sijsele), Rijckeveldestraat 8;
bekend ten kadaster:
Damme, 7e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 355G(DEEL), 357E(DEEL).
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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:
De historische waarde :
- Het voormalig landhuis, de heester en het boerenhuis behoren tot het historisch
patrimonium van de streek, met een rijke geschiedenis die zeker teruggaat tot de
16de eeuw. De site met huidig gebouwenbestand wordt weergegeven op diverse
historische kaarten zoals o.m. de kaart van Pieter Pourbus (1597), een kaart van
1575, een 17de-eeuwse "/eugenkaatf' en de 18de-eeuwse Ferrariskaart.
- Het voormalig landhuis werd gebouwd en bewoond door de heren van Ryckevelde
en illustreert een typische opper- en neerhofstructuur.
- Als zijnde een gaaf bewaard ensemble bestaande uit een landhuis dat fasegewijs
tot stand is gekomen. Het oudste volume met traptoren dateert wellicht uit de 16de
eeuw en werd uitgebreid in de loop van de 17de eeuw. De heester met typische
plattegrond dateert eveneens uit de 16de eeuw. De heester werd in de loop van de
17de eeuw geïntegreerd bij het nieuw gebouwde boerenhuis.

De historische, in casu de architectuur-historische waarde :
- Als zijnde een gaaf bewaard ensemble bestaande uit een voormalig landhuis met
een imposante traptoren op achthoekige plattegrond en ingesnoerde naaldspits. De
eindgevel vertoont een aantal belangrijke bouwhistorische elementen zoals o.m.
steunberen en blinde spitsbogen.
-Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een gaaf bewaarde heester daterend uit de
16de eeuw, met een typisch rechthoekige plattegrond en een traptoren op
achthoekige plattegrond. De heester werd in de loop van de 17de eeuw geïntegreerd
bij het boerenhuis. De panden zijn bouwhistorisch zeer interessant en vertonen o.m.
bouwsporen van een vroegere latrine en vroegere muuropeningen.
- De heester/boerenhuis bewaren talrijke opmerkelijke historische elementen zoals
o.m. de authentieke balkstructuren met moer- en kinderbalken; in de zuidelijke kamer
is de moerbalk opvallend gedateerd "1621" en voorzien van een fraaie balksleutel
met kruismotief, tandfries en peerkraalmotief, een typische luxueuze begin-17deeeuwse afwerking. De zuidelijke opkamer bevat naast de bewaarde plankenvloeren
en balkenlagen een opmerkelijke schouw, met z.g. gotische schouwwangen met
twee koppeltjes.
De sociaal-culturele waarde :
-Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een landhuis die de leef- en
wooncultuur uit de 16de-17de eeuw illustreert.
- Door de aanwezigheid van de traptoren heeft het landhuis en de heester een
beeldbepalend karakter.
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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 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 ,
Vlaams minister van
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B~stuurszaken,

Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

