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 5 april 1995
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 1 juni
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,

Het huis, gelegen Langeboeken 2 te ZOMERGEM, bekend ten kadaster als Zomergem, lste Afdeling, Sectie B, lste blad, deel van
perceel 22 c,
omwille van het algemeen belang wegens zijn historische, meer
bepaald architectuur-historische waarde
- als zeldzaam geworden voorbeeld voor de regionale landelijke
burgerlijke architectuur van een typisch boerenhuis met
authentiek
karakter;
als
vroegere
tweegezinswoning
voor
boerenarbeiders gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw,
voorzien van het jaartal 1762 op een versierde moerbalk van de
originele balkenlaag; als boerenhuis dat ook in zijn interieur
een aantal kenmerkende oorspronkelijke bestanddelen bewaart

zoals de dubbele brede vroegere open haard met opvallende
versierde haardlijst in de woonkamer, de opkamer opzij boven
overwelfde kelder.
omwille van het algemeen belang wegens de volkskundige waarde
als geslaagd exemplaar van een boerenhuis met typische
bouwkarakteristieken van de doorsnee-boerenhuizen uit
de
streek uit de tweede helft van de 18de eeuw zoals ondermeer:
de houten en verankerde kruisvensters met oorspronkelijke
luiken met paneeldecoratie, de lage met baksteen
omlijste
steekboogdeuren in een kleurrijk behandelde voorgevel met
mooie verhoudingen, de versierde moerbalken en haardlij sten,
die getuigen zijn van intense volkskunst.
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.
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