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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de
voormalige klompenmakerij VanMoerein Beveren
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1°;
Gelet op het mm1steneel besluit van 27 JUni 2018 tot voorlopige bescherming als monument
van de voormalige klompenmakeriJ Van Moere 1n Beveren;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 2 augustus 2018 tot en met 31
augustus 2018 en waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de voormalige klompenmakeriJ Van Moere
aantoont;
Overwegende dat de voormalige klompenmakenJ Van Moere als monument h1stonsche
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De voormalige klompenmakeriJ Van Moere, gesitueerd 1n het Beverse gehucht Tyskenshoek,
is h1stonsch betekenisvol als een zeldzame bewaarde matenele getu1ge van de
klompencultuur 1n het Waasland en als representatief voorbeeld van een emd 19de- en begm
20ste-eeuwse ambachteliJke hUisklompenmakeriJ UJt het Land van Waas.
Reeds vanaf de late middeleeuwen werden 1n Europa klompen als schoeisel voor de armen
en voor de landbouwbevolking gemaakt. Vanaf het emde van de 17de eeuw ontwikkelde het
Land van Waas z1ch tot het centrum van familiale klompenniJVerheid in Vlaanderen. Het
klompenmakersambacht was tot dan meestal een hUJsnJ]verheJd en kleinschalige
nevenactiviteit biJ een landbouwUJtbatmg en diende als aanvulling op het Inkomen u1t de
agransche actJvJteJten. Door de verbetenng van de transportmogeli]kheden, de aanwezigheld
van olm en populier als grondstof, het gebrek aan grootschalige mdustneen 1n de reg1o en
vooral omwille van de lage arbeidslonen, evolueerden de klompenmakenJen 1n het midden
van de 19de eeuw van biJberoep tot hoofdberoep en ontstonden er kleinschalige
ambachteliJke famJiiebednJven met biJhorende Infrastructuur. Op het emde van de 19de eeuw
waren biJna zevenhonderd klompenmakenJen gevestigd 1n het Waasland, d1e bovendJen als
eerste bedn]fstak bulten het Land van Waas 1n bmnen- en buitenland een afzetmarkt vonden.
In het begm van de 20ste eeuw kende het ambacht een tiJdeliJke terugval dat echter
gecounterd werd door een grote productie tiJdens de Eerste Wereldoorlog. Vanaf de Jaren
1922 veroorzaakten de doorgedreven mechan1senng én 1n de ]aren 1930 de verhuls naar
Nederland om te ontsnappen aan hoge Invoerrechten een daling van het aantal actleve
bedn]ven 1n het Land van Waas. De afgenomen vraag naar klompen en de concurrentie met
goedkopere synthetische producten betekenden 1n de late Jaren 1940 voor vele
huJsklompenmakenJen het definitieve emde van hun bednJf.
Slechts we1n1ge aan het klompenmakersambacht gerelateerde gebouwen bleven tot op heden
bestaan. De recente aandacht voor de 1mmatenele klompencultuur versterkt en onderbouwt
de h1stonsche waarde van de matenele component van d1t zeldzaam erfgoed.
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De tot de 19de eeuw opklimmende voormalige klompenmakeriJ Van Moere 1s een zeer
representatief voorbeeld van de h1stonsche evolutie d1e het klompenmakersambacht m de
loop van de 19de en 20ste eeuw doormaakte.
In 1879 richtte blokmaker Fideel Lauwers als CIJnspachter een L-vorm1ge houten blokstal met
ruraal gebouw op als Uitbreiding van een wonmg die hiJ ook 1n CIJnspacht had. Een onmisbare
zone voor de stockage van boomstammen en houtvoorraad 1n functie van de klompenmakeriJ
werd tevens aangelegd. Na de eeuww1sselmg behoorde de klompenmakeriJ toe aan de familie
Van Moere die het klemschalige famJiiebednJf Uitbaatte tot de stopzetting ervan omstreeks
de Tweede Wereldoorlog geliJklopend met de teloorgang van dit ambacht.
De won1ng en bednJfsmfrastructuur behoorden toe aan een particulier. De biJhorende tum en
omnngende grond was eigendom van het Beverse Bureel van Weldadigheid. Door deze
eigendomsconstructie 1s de s1te ook representatief voor een tot de middeleeuwen
teruggaande maatschappeliJke structuur van CIJnspacht en grondrecht, die op het emde van
de 19de tot en met het begm van de 20ste eeuw 1n landeliJke regio's nog WIJd verspreid was;
Overwegende dat de voormalige klompenmakeriJ Van Moere als monument architecturale
waarde bez1t die als volgt wordt gemotiveerd:
De voormalige klompenmakeriJ Van Moere heeft In ZIJn total1te1t een ensemble- en
architecturale waarde. Het behoud m s1tu van de L-vorm1ge klompenmakeriJ en de traditioneel
biJhorende zone voor houtopslag als essent1ele onderdelen van de klompenmakenJmfrastructuur, maakt d1t erfgoedrelict uitzonderliJk.
De voormalige houten L-vorm1ge klompenmakeriJ, samengesteld UJt een blokstal en ruraal
gebouw en gebouwd 1n 1879, 1s qua ouderdom, typologie en architectuur een zeer
Interessante constructie. De houten blokstal van VIJf traveeen breed onder een pannen
zadeldak met brede overstek 1s verdiept, parallel aan de straat en destiJds haaks op het
vroegere biJhorende woonhUls geplaatst. De blokstal werd bewust vanuit functiOneel oogpunt
verdiept mgeplant, zodat er aan de straat een vnJe zone werd gecreeerd voor de
noodzakeliJke opslag van bomen en houtvoorraad.
De tot het laatste kwart van de 19de eeuw opklimmende blokstaiJs voor Vlaanderen een zeer
vroeg en Uiterst zeldzaam bewaard voorbeeld van een houten constructie. Deze houtbouw IS
een sterke 1ndicat1e voor de ouderdom en contrasteert met de sporadisch bewaarde Jongere
bakstenen klompenmakenJen, d1e vanaf het e1nde van de 19de en vooral het begm van de
20ste eeuw werden opgetrokken.
Typologisch vertoont de vroegere blokstal alle essent1ele kenmerken: samengesteld u1t een
honzontale beplankmg op een bakstenen voet, verstevigd door lage gemetselde steunberen,
rechthoekige deur en vensters met kle1ne roedeverdeling m de straatgevel en een
droogzolder. De droogzolder met lange ZIJden, opengewerkt door middel van regels op stiJlen,
1s vanouds bedoeld om de klompen m open lucht te laten drogen en 1s een typerend en
onmisbaar gebouwonderdeel van klompenmakeriJen.
De bmnen1nnchtmg van de blokstal 1s sober en functioneel en wordt onder meer gekenmerkt
door een verharde vloer, het gebruik van houten dragende structuren (standvinken),
opgeklampte (tussen)wanden, vlakke planken zoldenngen en dergeliJke.
Het geliJktiJdig met de blokstal m 1879 opgenchte haaks geplaatste rurale gebouw, betreft
eveneens een houtbouw onder pannen zadeldak opgencht vanuit ut11ita1r oogpunt. Door de
plaatsmg op de perceelsgrens en de blinde buitengevel schermt het gebouw de oostelijke
erfgevel van de blokstal v1sueel af,
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BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen def1n1t1ef beschermd als
monument:
de voormalige klompenmakeriJ Van Moere omvattende het ensemble van de blokstal, ruraal
gebouw en voorliggende zone voor houtopslag, Pastoor Steenssensstraat 112, Beveren,
bekend ten kadaster: Beveren 3de afdeling, sect1e C, perceelnummer 486K (deel).

De def1n1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stor1sche waarde;
1o
2°
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De vroegere klompenmakeriJ Van Moere omvat het ensemble van de blokstal, ruraal gebouw
en voorliggende zone voor houtopslag als essent1ele onderdelen van een ambachteliJke
hUisklompenmaken].
De 1n 1879 1n L-vorm opgetrokken klompenmakeriJ, samengesteld Uit een blokstal en een
ruraal gebouw, stond haaks tegen de noordeliJke ZIJgevel van de vroegere
klompenmakerswonmg. De klompenmakeriJ werd bewust verdiept geplaatst zodat er een
zone parallel aan de straat VriJ bleef bestemd voor de stockage van de te verwerken
boomstammen. Tot op heden wordt deze zone gekenmerkt door haar open en onbebouwd
karakter.
De blokstal telt één bouwlaag en 1s VIJf traveeen breed onder een relat1ef laag pannen
zadeldak met brede overstek. Het IS een UitzonderliJk bewaarde volledig 1n hout opgetrokken
constructie met horizontale beplanking op een lage bakstenen stoel, per travee verstevigd
door een lage gemetselde steunbeer. De houtbouw 1s een 1nd1cat1e voor de ouderdom van de
blokstal en verschilt van de bakstenen constructles d1e vanaf het emde van de 19de en vooral
het beg1n van de 20ste eeuw werden opgetrokken.
De west- of straatgevel van de blokstal IS voorzien van een rechthoekige deur en dne ru1me
Witgeschilderde houten Vlerkante vensters met kle1ne roedeverdelmg. De open droogzolder
met lange ZIJden 1s opengewerkt door middel van regels op stiJlen, bestemd om klompen
beschermd tegen de zon te kunnen laten drogen en te stapelen.
De noordeliJke ZIJgevelis blmd en eveneens opgebouwd u1t opgeklampte houten planken.
De blinde oosteliJke erfgevel heeft een open doorgang en 1s voorts grotendeels Ingebouwd
door een haaks geplaatst ruraal gebouw.
De blokstal wordt bmnen1n door een smalle open doorgang 1n twee delen verdeeld. In de
klemste ZUideliJkste zone met baksteenmuur en stenen vloer bevond z1ch de stookplaats.
De eigenliJke werkzone Situeert z1ch ten noorden van de smalle doorgang, destiJds bereikbaar
v1a een houten deels opgeklampte deur (aan de erfziJde) 1n de 1n hout opgetrokken
scheidingswand. Een tweede opgeklampte deur 1n dezelfde houten scheidingswand aan de
straatkant, bood de mogeliJkheld om v1a de straatgevel de werkruimte te betreden.
De lager gelegen werkruimte heeft een vloer van aangestampte aarde en grote platte stenen
1n verschillende maten. De sobere volledig 1n hout optrokken ru1mte wordt overkluisd door
twee spanten, samengesteld u1t standvinken op een gemetste stoel, met korbelen en
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moerbalk. De draagconstructie 1s op somm1ge plaatsen biJkomend verstevigd door
boomstammen.
De volledige blokstal 1s afgedekt door een met st1jl- en regelwerk geopende lage zoldenng
met vlakke zoldervloer opgebouwd Uit een plankenvloer op kmderbalkJes, toegankeliJk v1a
een open1ng m de zoldervloer boven de smalle doorgang. Het zadeldak wordt gedragen door
een eenvoudig aan het Hollandse spant ontleende gebmttype.
Het dieper gelegen ruraal gebouw, vroeger gebruikt als schuur en werkhuis, eveneens
opgetrokken m 1879, staat haaks op de blokstal waar het een gemeenschappeliJke houten
scheidingswand mee heeft. Het betreft een lang volume onder een laag pannen zadeldak met
dakoverstek. De grotendeels 1n hout opgetrokken schuur IS samengesteld Uit honzontaal en
verticaal geplaatste planken. Aan de zuideliJke erfZIJde heeft de schuur een gedeeltelijke
bakstenen onderbouw, die deels doorbroken 1s door een houten opgeklampte deur. De blmde
houten noordeliJke ZIJgevel ligt 1n het verlengde van de noordeliJke ZIJgevel van de blokstal
en vormt eveneens de grensscheiding met de aanpalende percelen.
De eigenliJke toegang bevmdt z1ch 1n de oosteliJke kopgevel en betreft een brede houten
dubbele poort.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de algemene doelstelling van de bescherming als monument 1s het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen die de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
2°
de bescherming als monument beoogt het behoud van het gebouwde en aangelegde
erfgoed, met name het geheel van de voormalige L-vorm1ge klompenmakeriJ (blokstal
en schuur) en de voorliggende zone vroeger bestemd voor de opslag van
boomstammen en houtvoorraad;
J0
de afleesbaarheld van de typologie d1e de L-vorm1ge klompenmakeriJ en de opslagzone
kenmerkt d1ent gerespecteerd te worden;
4°
de beschermmg van het rurale gebouw als onderdeel van de L-vorm1ge
klompenmakerij, beoogt het behoud van het u1twend1g voorkomen en u1twend1ge
matenal1te1t van d1t houten éénlaagse gebouw onder pannen zadeldak;
5°
een kleine aanbouw 1n de oksel van de blokstal en schuur ligt binnen de afbakening van
de bescherming als monument. Deze constructie heeft echter geen erfgoedwaarde. Het
behoud van dit volume 1s n1et vere1st. VerWIJdenng, een n1euwe invulling of vervanging
1s mogeliJk, maar enkel 1n die mate dat de erfgoedwaarden van het monument n1et in
het gedrang komen.

In u1tvoenng van deze beheersdoelstellingen gelden volgende verplichtmgen:
1°
het behoud van de buitenarchitectuur wat schaal, volumewerkmg, vormgevmg en
matenaalgebruik van de blokstal betreft;
2°
het behoud van de vormgeving van de vensters- en deuropenmgen; biJ vervangmg van
het oorspronkelijke bu1tenschn]nwerk van de blokstal herstel naar ongmeel model;
J0
het behoud van de plan1ndel1ng, mteneurafwerkmg, gebruikte matenalen zoals
beschreven m de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van de blokstal;
4°
het behoud van het onbebouwde karakter van de vriJe onbebouwde zone voorafgaand
aan de blokstal, die eertiJds bestemd was voor de opslag van boomstammen en
houtopslag.
Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoud1ng en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1o
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
J0
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen m geval van
nood.
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Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelating
worden aangevraagd:
1o
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
2°
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
3°
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
het verwiJderen, vervangen of WIJZigingen van het dakvolume, de dakbedekking,
a)
de dakconstructie en gootconstruct1es;
b)
het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
c)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerk1ngslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUitenschn]nwerken,
deuren, ramen, poorten, mclus1ef de beglazing, beslag, hang- en slu1twerk;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegingen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlclte1ts1nnchtlngen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubiiC1te1t en met u1tzondenng
van publle~te1tsmnchtlngen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop
of te huur is, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer
bedraagt dan 4 m 2 en op voorwaarde dat deze met bevestigd worden aan de
blokstal of aan het ruraal gebouw;
5°
graafwerken In functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
6°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoorzieningen en
a)
le1dmgen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afslu1t1ngen;
c)
het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
en paden;
d)
het aanleggen of WIJZigen van verharding met een minimale gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het u1tbre1den van bestaande verhardingen met
mm1maal 30 m 2 ;
e)
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
7°
het uitvoeren van de volgende handelingen aan of In het mteneur van de blokstal:
a)
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b)
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
c)
het Uitvoeren van werken d1e het uitzicht of de indeling van het mteneur WIJZigen;
d)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van historische matenalen en het
toepassen van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
e)
het verWIJderen, vervangen of w1jz1gen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
wand- en plafondafwerkmg, bmnenschn]nwerk, mclus1ef de beglazing, beslag,
hang- en sluitwerk;
'
f)
het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
g)
het beschilderen van engeschilderde elementen of het schilderen In andere
kleuren of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge;
de aanmerkeliJke rellefWIJZiging van de bodem.
8°
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Er 1s geen toelat1ng vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen 1n geval van nood, noch v<;>or de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

1 2 MAART 2019
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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