Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot definitieve gedeeltelijke
opheffing van de bescherming als monument van het Hof van Coudenborn in Moerbeke

Provmc1e: Oost-Vlaanderen
Gemeente: Moerbeke, sect1e D
Dossiernummer: 4.001/44045/103.1

ObJectnummer: 4.01/44045/134.1

OmschnJvmg:
het Hof van Coudenborn, He1rweg 61

MIJ bekend om gevoegd te worden biJ het beslult van heden:

Brussel,

2 5 SEP. 2017
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige gedeeltelijke opheffing
1.1.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 18 JUli 2016.
De VCOE bracht op 15 september een ongunstig adv1es Uit over het voorstel tot gedeelteliJke
opheffmg van de beschermmg. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het
beschermmgsdoss1er.
De comm1ss1e meent dat de opheffmg van de beschermmg als monument gepaard moet gaan
met de actual1sat1e van de beschermmg als dorpsgezicht. BIJgevolg gaat de comm1ss1e met
akkoord met het voorstel tot gedeeltelijke opheffmg van het beschermmgsbeslu1t van 1979.
Behandeling van het adv1es:
Het voorstel van de actual1sat1e van de beschermmg als dorpsgezicht wordt n1et gevolgd.
Een dorpsgezicht IS een beschermmgsmstrument dat bedoeld IS om een bovengronds en
van op het openbaar domem Zichtbaar geheel van een of meer monumenten en/of
onroerende goederen met omgevende bestanddelen te bewaren. De n1euwe
monumentenbescherming van het hof van Coudenborn, en daarbiJ horend de gedeelteliJke
opheffmg van de bestaande monumentenbeschermmg, beoogt n1et alleen de vriJWanng van
de Zichtbare bovengrondse constructles maar ook de vnJwanng van de ondergrondse, met
Zichtbare constructles (biJVOorbeeld de fundenngen van muren, de resten van de kelder biJ
de Oostvaart) en het bodemarchief op het perceel. DergeliJke onzichtbare
erfgoedelementen kunnen moelliJk worden gevat 1n een beschermmg als dorpsgezicht maar
daarentegen wel 1n een monumentenbeschermmg.
De archeologische en wetenschappeliJke waarde van de rume, waaruit de s1te gebonden
beheersv1s1e 1s afgeleid, kan n1et als vanzelf worden toegekend aan het dorpsgezicht dat
vandaag 1s beschermd omw1lle van de socio-culturele (landschappeluke) waarde (K.B. 23
februan 1979). Om deze waarden biJkomend toe te kennen aan het bestaande dorpsgezicht
zou een evaluerend archeologisch bodemonderzoek én een bouwh1stonsche verkennmg van
de gebouwen 1n het dorpsgezicht moeten worden gedaan. Een dergeliJke ondernemmg gaat
voorbiJ aan de aanle1d1ng van het voorstel tot de meuwe monumentenbeschermmg,
nameliJk de urgente vnJwanng van een rume met s1te gebonden erfgoedwaarden. Een
archeologische en wetenschappeliJke waarde toekennen aan het dorpsgezicht omwille van
een enkel perceel 1n dat dorpsgezicht (m casu het perceel met de rume) ondergraaft dan
weer de mot1vat1e van een beschermmg als dorpsgezicht.
Conclus1e: het advles heeft geen mvloed op het mm1steneel beslult tot de voorlopige
gedeelteliJke opheffmg van de beschermmg als monument van de rume van het hof van
Coudenborn.
2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
Openbaar onderzoek
De gemeente Moerbeke orgamseerde het openbaar onderzoek van 1 maart 2017 tot 30 maart
2017. Het PV maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
TIJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren mged1end.
3. Conclusie
Het beschermmgsbesiUit werd n1et aangepast.
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