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MINISTERIEEL BESLIDT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8
december 1998;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 november 2002 houdende ontwerp
van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 02 oktober 2003,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
1)Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en volkskundige waarde:
- als monument:
Het Sint-Jobskapelletje in de Uitkerkse polder, gelegen te
Blankenberge (Uitkerke), Blankenbergse Dijk Z.NR;
bekend ten kadaster:
Blankenberge, 3e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 946.
de historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
als zijnde een goed bewaard voorbeeld van het type kleine landelijke kapel uit het eerste
kwart van de 19de eeuw met bepleisterd, witgeschilderd parement; de tuitgevels met
merkwaardige bekroning als hoop steentjes, mogelijk verwijzend naar de 'mesthoop van
Job', en kruisbekroning bij de.voOl:gevel zijn erg markerend.
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als zijnde een eenvoudige witgeschilderderde kapel gelegen in het open landschap van de
Uitkerkse polder en alsdusdanig het meest herkenbare' element van het kleine gehucht
Sint-Jans-op-den-Dijk '
als zijnde een verwijzing aan de vroegere kerk en parochie van Sint-Jans-op-den-Dijk,
kerk die tijdens de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw vernietigd is en op de
Ferrariskaart nog aangeduid sta':!t als ruïne
als zijnde een vroeg_19 de -eeuwse kapel, met bewaarde interieuraankleding met altaar,
beeld van Job en vrome inscripties.
de volkskundige waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde een getuige van een nog levende volksdevotie tot Job cf. de inscripties met
smeekbeden tot de Job en de bordjes met dankbetuigingen.

2) Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde:
- als monument:
De historische hoeve z.g. "Raaswalle", gelegen te
Blankenberge (Uitkerke), Zeebruggelaan 163;
bekend ten kadaster:
Blankenberge, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 12SC(DEEL).
de historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde wordt als volgt omschreven:
als zijnde een gaaf bewaarde historische hoeve die in kern (het westelijk en het noordelijk
huisgedeelte die een L vormen) teruggaat op het einde van de 1ie eeuw zoals aangeduid
de
op een figuratieve kaart van 169S; de aansluitende lagere stalling is lS -eeuws
als zijnde een historische hoeve, voorheen schaapshoeve, waarvan het belang o.m.
geïllustreerd wordt door de ligging op een verhevenheid - mogelijk eind 11 de eeuw of
begin 12de eeuw opgeworpen als vluchtheuvel of "terp" -, het grote huisvolume - deels
van twee bouwlagen -, en het feit dat op de site tot ca. 1941 twee bergschuren stonden
als zijnde een historische hoeve die vanaf haar ontstaan tot ca. het einde van de lS de eeuw
eigendom is van belangrijke abdijen, achtereenvolgens de Gentse Sint-Pietersabdij, Ter
Doest (Lissewege) en in de lS de eeuw van de abdij Ter Duinen (Brugge) waarna ze
overgaat in privé-bezit
als zijnde een historische hoeve waarvan de naamgeving in verschillende varianten
teruggaat tot het begin van de 13de eeuw; ook archeologische prospectie bevestigde deze
datering van de site
als zijnde een historische hoeve met een erg cruciale ligging op een verhevenheid net ten
zuiden van de eind 11 de eeuw of begin 12de eeuw opgeworpen tweede Evendijk; de
etymologische verklaring van de hoevenaam als 'razende wal' cf. de zee die bij een breuk
in de Evendijk de wal binnengestroomd zou zijn gedurende de zeetransgressies kort na de
aanleg van de dijk, wordt ondersteund door het gegeven dat de Evendijk ten noorden van
de hoeve twee versterkingsbogen of z.g. 'wielen' vertoont
als zijnde een gaaf bewaarde historische hoeve waarvan het L-vormige volume vanaf de
Zeebruggelaan in de omringende weiden erg beeldbepalend is door de geslotenheid van de
witgekalkte bestanddelen en door de hogere boven het polderlandschap verheven
inplanting; de ligging van een hoeve op een verhevenheid is uitzonderlijk binnen het
polderlandschap
als zijnde een hoeve die gave interieure1ementen bewaart cf. o.m. de kelder onder
tongewelf, de mooie beschilderde balkenlagen en de bewaarde gebinten.
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3) Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde:
- als monum ent:
Het z.g. kasteel van Uitkerke met restant van omwalling en terp, gelegen te
Blankenberge (Uitkerke), Kerkstraat 420;
bekend ten kadaster:
Blankenberge, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 518X, 520G(DEEL).
de hi storische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
als zijnde een voor de streek uni ek rococokasteeltje van 1763 n.o.v. architect Berger die
o. m. werkte voor de familie van Croy/ de heren van Uitkerke; de eigentijdse omschrijving
als "plaisant cl1Iîteau utile et intéressallt par sa pOSitiOIl" (ligging op een verhevenheid)
drukt nog steeds de uitstraling van het gebouw uit
als zijnde een kasteeltje waarvan het wapenschild boven de deur een verwijzing is naar het
adellijke en heerl ijke verl eden van deze site
als zijnde een voor de streek uniek rococo kasteeltje dat tevens een aantal origine le
interieurelementen bewaart zoals de Lodewijk XV-trap, -wandversieringen en schouwboezem
als zijnde een kasteel dat in oorsprong gebouwd werd op een terp die reeds eind de 11 de
eeuw opgeworpen werd als verdediging tegen de overstromingen van z.g.Duinkerke III
A-transgressies
als zij nde een kasteel dat in het Ancien Régime het centrum van de heerlijkheid Uitkerke
vormde, voorheen bestond deze site uit een opperhof (kasteel) op terp met omwalling en
een neerhof (hoeve) met een grotere omwalling die ook het opperhof omvatte; bij het
bewaarde kasteel is de ligging op een terp nog erg goed leesbaar en ook de binnenste
omwalling rond deze terp is deels bewaard
de
als zijnde een kasteel op terp, die ombouwd is door een 19 -eeuwse muur; over de deels
bewaarde omwalling ligt een boogbrug met mooi ijzeren hekken tussen poortpostamenten.

Art. 2. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel, 10 december 200 3

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cu ltuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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