MINISTERIEEL BESLUIT 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 en van 24 oktober
2003;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 mei 2003 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 08 januari 2004,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8december 1998:
Wegens de historische waarde:
- als monument:
De Vloethemhoeve met de achtvormige omwalling, - met uitzondering van de recente
gebouwen met name garage, loods en varkensstal -, gelegen te
Jabbeke (Snellegem), Woudweg naar Zedelgem 19;
bekend ten kadaster:
Jabbeke, 6e afdeling, sectie C,\perceelnummer(s) 601B(DEEL), 602(DEEL), 605C,
606A(DEEL).

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Als z~nde een historische site, waarvan de oorsprong vermoedelijk teruggaat tot het einde van
de 13 e eeuwen, die kaderde in de ontginning van het omliggende Vloethemveld. De eerste
vermelding van de naam Vloethem dateert van ca 1300: "Zegher van Vloethem"; in 1478
wordt de hoeve expliciet vermeld en is de eigenares bekend; het betreft Catharina van
Varsenare (+ 1490), echtgenote van Jan Baptist van Meetkerke.
De Vloethemhoeve speelde voornamelijk tijdens het derde kwart van de 18de eeuw een
belangrijke rol bij de drooglegging en de bebossing van de moerassige gebieden en vijvers ten
zuiden van de site. Het huidige, als landschap beschermde, bosgebied met aangelegde dreven
dateert uit deze periode.
Het betreft een vrij gaaf bewaarde 18de-eeuwse hoeve, met vermoedelijk oudere kern,
bestaande uit een boerenhuis en schuur en een dubbele ringgracht.
De achtvormige omwalling, verwijzend naar het belang van de nederzetting, wordt voor het
eerst vermeld in 1681, is op verschillende historische kaarten terug te vinden en is tevens in
situ waarneembaar.
Het boerenhuis, gedateerd 1791 , vertoont een voornamelijk 18 de -eeuws uitzicht qua volume
en gevelordonnantie. Het betreft een langgestrekt boerenhuis met opkamer rechts en een
stalgedeelte links. Het behouden schrijnwerk wordt gekarakteriseerd door schuiframen met
kleine roedenverdeling en geprofileerde wisseldorpels, en door tweeledige staldeuren.
Vermeldenswaardig zijn tevens de dubbele opkamer en de bewaarde interieurelementen zoals
balklagen met geprofileerde balksloffen, de schouwen onder meer met betegelde haardmond,
het schrijnwerk, de boomse tegelvloeren.
De in kern laat l8 de-eeuwse dwars schuur met wagenhuis en stalgedeelte in 1866 uitgebreid
met een stalvleugel, vormt een onontbeerlijk component op de agrarische site. Bovendien
verwij zen de belangrijke restanten van stijl en regelwerk met houten plankenbeschieting naar
de streekeigen schuurbouw waarbij het in deze bosrijke streek voorhanden zijnde
bouwmateriaal, met name hout, werd aangewend.

Art. 3. 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, '

1 5 -04- 2004
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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