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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument
te beschermen Hoeve de Stamper te Damme

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

BINNENLANDS

BESTUUR,

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
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, 6juli 2010, 7 juli2010, 24 september 2010 en 19 november 2010;

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:
De historische hoeve z.g. "De Stamper" met uitzondering van een bijgebouw, ten westen van
het erf gelegen en een loods te situeren tussen de schuur en het woonhuis, gelegen te
Damme (Damme), Zuiddijk 12;
·
bekend ten kadaster:
Damme, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 348, 349B, 350B.

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 :
Als zijnde een hoeve die behoort tot het bouwkundig erfgoed van de streek, met een
geschiedenis van de site die zeker teruggaat tot de 16de eeuw.
Als zijnde een hoeve gebouwd in opdracht van een vooraanstaand historische figuur nl.
kanunnik Johannes Van Der Stricht, proost van het 0.-L.-Vrouwkapittel te Brugge en
tevens eigenaar van de belangrijke Sint-Christoffelhoeve te Damme.
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Als zijnde een historische hoevesite met gaaf bewaarde structuur, waarvan het
boerenhuis en de imposante dwarsschuur met geïntegreerd dubbel wagenhuis teruggaan
tot de 18de eeuw. De volumes zijn geplaatst onder een imposant mansardedak. De gaaf
bewaarde dakconstructie van de schuur is gedateerd "1759". De site is toegankelijk via
een gaaf bewaarde erftoegang die qua stijl in de 18de eeuw te dateren is.
De historische, in casu de architectuur-historische waarde:
Als zijnde een representatief voorbeeld van een hoeve met deels bewaarde oude
erfaanleg bestaande o.m. uit kasseipaden, bakstenen stoepen, een boomgaard en een
gaaf bewaarde en fraai uitgewerkte erftoegang opgebouwd uit imposante erfpijlers met
de hoevenaam "De Stamper", hierop aansluitend concaaf uitgewerkte vleugelstukken
waarop vaasbekroning.
Als zijnde een hoeve bestaande uit een ensemble van diverse gaaf bewaarde
bestanddelen, waarbij vooral de mansardedaken een opvallend en uitzonderlijk gegeven
zijn binnen de landelijke architectuur. Hier vinden we een toepassing terug van een
eenvoudige Ladewijk XV-stijl.
Het boerenhuis dateert uit de 18de eeuw en valt op door de imposante mansardekap,
wat een vrij uitzonderlijk gegeven is binnen de agrarische architectuur. Het interieur
bewaart een typische plattegrond met centrale gang met aan weerszijden kamers. De
opkamer is voorzien van rode boomsetegels en een haard met gesinterde baksteen. De
imposante dwarsschuur met geïntegreerde dubbel wagenhuis dateert volgens de gaaf
bewaarde dakconstructie uit "1759".
De sociaal-culturele waarde :
Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een grote 18de-eeuwse hoeve en als
dusdanig een relict van de leefwijze in deze periode. De grootte van de hoevesite, samen
met de omwalling, wijzen duidelijk op de status van de eigenaar/bouwheer.

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 2010).

Brussel,

0 8 APR. 2~11
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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Geert BOURGEOIS

