MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet
van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni
1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse Regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 juli 1994
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 9 maart
1995 ;

BES L U I T

Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976,
De Astenedreef te Deinze, bekend ten kadaster: Deinze,
afdeling, Astene, Sectie B, perceelnummers 383 c-f-g;

2de

omwille van het algemeen belang wegens de historische
waarde :
als dominant en belangrijk visueel element in het
landschap tot stand gekomen in de periode 1775-1822 als
verbinding tussen twee historisch belangrij ke sites
Het estetisch karakter wordt bepaald door het voorkomen
van een intacte, uniforme dubbele dreef van 780 meter
lang met een ongerept karakter ;

De walgracht, de vlJver ervoor, de plaats van de motte en
binnenwal van het opperhof en het neerhof van het voormalige
"goed te Gampelaere", Gampelaeredreef nr. 27-29 te Deinze;
bekend ten kadaster: Deinze (Astene), 2de afdeling, sectie B,
perceelnurnmer 415, 419 a en 425 e-f-g-k-l, met uitzondering
van de gebouwen op 425 k en 1;
omwille van het algemeen belang wegens de historische
waarde :
- van de buitengracht van een in oorsprong belangrij ke
site met walgracht, opklimmend tot de 14de-15de eeuw,
als
zichtbare
getuige
in
het
landschap
van
de
belangrijkheid van de vroegere hoeve en heerlijkheid .
De plaats van het opperhof met motte en binnenwal,
respectievelijk afgegraven en opgevuld midden 19de eeuw
doch nog duidelijk afleesbaar in de bodem, en het
neerhof, met uitzondering van de gebeouwen uit het einde
van de 19de en de 20ste eeuw, hebben een archeologische
waarde als het vroegere opperhof en neerhof van de
belangrijke heerlijkheid Gampelaere ;
De rechthoekige omgrachting van de oude kasteelsite van
Astene, Parijsestraat nr. 34 te Deinze (Astene) ; bekend ten
kadaster:
Deinze
(Astene),
2de
afdeling,
sectie
B,
perceelnurnmer 375 b, 364 a en 357/2 a;
omwille van het algemeen belang wegens de historische
waarde :
- als enige zichtbare getuige van de belangrijk van de
oude kasteelsite ;
De ijskelder in het park van het voormalige kasteel, thans
ontmmoetingscentrum "De Ceder", Parijsestraat nr. 34 te Deinze
(Astene); bekend ten kadaster: Deinze (Astene), 2de afdeling,
Sectie B, deel van perceelnurnmer 360 c (voorheen 359 b);
omwille van het algemeen belang wegens de historische
waarde :
als goed bewaard voorbeeld van een ijskelder met
koepelgewelf, horende bij een. kasteeldomein, aangelegd
circa 1860 en integraal deel' uitmakend van de midden
19de eeuwse parkaanleg, ingeplant bij de gracht onder
een door bomen beschaduwde heuvel ;
Het woonhuis van het "Goed te Breeschoot", Parijsestraat nr.
36 te Deinze (Astene); bekend ten kadaster: Deinze (Astene),
2de afdeling, Sectie B, deel van perceelnurnmer 350 a.
omwille van het· algemeen belang wegens de historische
waarde :
als voormalige kasteelhoeve van het "Kasteel van
Astene"
gelegen
binnen
dezelfde,
deels
bewaarde
rechthoekige omgrachting, in oorsprong opklimmend tot de
late middeleeuwen en met nog duidelijk bewaarde sporen
van leembouw en versteende vakwerkbouw uit de 16de eeuw.

•

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
1.

De beschikkingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads- en dorpsgezichten.

Brussel,

1 7 OKT. 1995

De Vlaamse min

van Cultuur, Gezin en Welzijn

_ _/ L. MARTENS

