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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, gewij zigd door de bij zonde re wet
van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § I, 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 4 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 herenhuis en het inrijhek gelegen Vredesdreef 22 in
Lovendegem (Vinderhoute) , bekend ten kadaster, Lovendegem 3e
afdeling (Vinderhoute), sectie A, 231a en deel van 219 L
omwille van het algemeen belang wegens de historische waarde
als een 19de-eeuws landhuis in neoclassicistische st ij 1 van
omstreeks 1870 met onringende tuin afgesloten door een fraai
gietijzeren hek
omwille van het algemeen belang wegens de historische, meer
bepaald architectuur-historische waarde als bijzonder fraai
archi tecturaal
voorbeeld
van
het
neoclassicisme
in
de
particuliere burgerlij ke bouwkunst uit de tweede helft van

19de eeuw gemarkeerd door
gevelarchitectuur

een

decoratieve

vormgeving

in

de

omwille van het algemeen belang wegens de art i stieke waarde
als prachtig voorbeeld van een luxueuze woning van omstreeks
1870 in neoclassicist i sche stijl met bepleisterde gevels rijk
voorzien van stijlornamenten
Dient te worden beschermd als dorpsgezicht

- de omringende tuin met toegangshek van het herenhuis, Vredesdreef 22 te Lovendegem (Vinderhoute) zoals afgebakend op
bijgaand plan
omwi l le van het algemeen belang wegens de historische waarde
als rechthoekige boomrijke tuin met voor i n gelegen neoclassi cistisch herenhuis en fraai giet ij zeren toegangshek uit de zelfde periode, één geheel vormend met het landhuis.
Ar t . 2 . - Met het oog op de bescherming z i jn van toepassing

1.

De beschikkingen van het Besluit van de Vlaamse Reger i ng
van 17 november 1993 tot bepaling van de a l gemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads - en dorpsgezichten .

Brussel ,

- 5 DEC. 1995
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