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 13 maart 1997
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 06 juni
1997;

BES L U I T

Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monwnenten en Landschappen, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976,

Het Hof ten Goede met inbegrip van de stalling, omgrachting
met sluisje en gietijzeren bruggetjes, kasteelpark gelegen
Lokerenbaan 277 te Zele, bekend ten kadaster: Zele, 3de
afdeling, sectie E, 1ste blad, perceelnummers 30 b, 30 d, 30
f, 27 d, 27e, 28 c, 28 d, 33 b, 35 a;
omwille van het algemeen belang gevormd door zijn:
Historische waarde als restant van een vanaf de 15de-eeuw
gekend hof met een structuur die vermoedelij k dateert uit de
16de-eeuw. In 1840 verbouwd in neoclassicistische stijl met
Empire
kenmerken
naar
ontwerp
van
Louis
Minard.
De
neoclassicistische stalling dateert eveneens uit 1840.

Het omgrachte domein en parkgebied maakten in ieder geval
reeds vanaf de l8de-eeuw deel uit van het domein, ook de
functie van de onderdelen van het domein gaat zeker terug tot
een 18de situatie .
waarde
als
voorbeeld
van
een
Empire - getint
neoclassicistisch kasteel naar ontwerp van Louis Minard met
een bewaarde vermoedelij k l6de-eeuwse structuur. De uitbouw
aan de noordgevel is nog een directe getuige van de 16deeeuwse hof van plaisantie. Bewaarde 19de-eeuwse binnenindeling
met ondermeer ge lij kv l oers salon in neo-Vlaamse renaissance st ij 1 en salon op de verdiep ing met 18de-eeuwse schouw voor zien van stucwerk in rococostijl , verder elementen in Empire stijl. Bewaarde l 6de - eeuwse kelders .
Intact bewaarde 19de-eeuwse stalling in neoclassicistische
st ijl. Eenvoudige doch intact bewaarde 19de-eeuwse gietijzeren
parkelementen n l. toegangspoort , en twee bruggetjes. Landschapspark aangelegd in de 19de-eeuw en aangepast in het begin
van de 20ste- eeuw.
Artistieke

Socio-culturele
namelijk
stedebouwkundige
waarde
als
beeldbepalend kasteel met uitgestrekt beboomd domein gelegen
in het noordoosten van de gemeente langs de weg Dendermonde Lokeren. Historisch referentiepunt in de gemeente Zele .
Art. 2. - Met het oog op de bescherming z ijn van toepassing

1.

De beschikkingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 1 7 november 1993 tot bepa li ng van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads- en dorpsgezichten .

Brussel,

1 3 NOV. 1997

De Vlaamse minister van Cultuur , Gezin en Welzijn

