MINISTERIEEL BESLillT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

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

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 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, .
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992,
22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling
van de bevoegdlieden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003, 24 oktober
2003 en 18 februari 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 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 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18
december 1992, 22 februari 1995,22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999,7
december 2001 en 21 november 2003:
Omwille van het algemeen belang gevormd door
1. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en volkskundige waarde:
- als monument:
Kramp- en Koortskapel, gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), Blankenbergse Steenweg +34;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 2e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 427B.

De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een wegkapel die werd opgericht in 1892 door bouwnieester J. Coucke in
neogotische stijl, wat een typische stijl is voor kapellen die eind 19de ofbegin 20ste eeuw
werden opgetrokken.
- Als zijnde een fraai en goed bewaard voorbeeld van een wegkapel in neogotische stijl,
opgetrokken in rode baksteen op natuurstenen plint, met een verzorgd interieur in dezelfde
~L
"
De volkskundige waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een veldkapel, in 1892 opgetrokken op privé-initiatief door de eigenaar van de
achterliggende hoeve; toen lag de kapel bij de ingang van de hoeve, wat in het volksgeloof
wordt ervaren als een bescherming van het erf.
- Als zijnde een fraai voorbeeld van een Mariakapel waarvan in de 19de eeuw talrijke
exemplaren werden opgetrokken, in hèt kader van" een heropbloei van de volksdevotie van "
Maria.
"
- De kapel wordt nog steeds goed onderhouden, wat getuigt van de nog steeds levende
volksdevotie voor Maria.

2. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
De voormalige herberg "d' Oude Smisse", gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), Blankenbergse Steenweg 40;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 2e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 423C(DEEL).
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een typisch, gaaf bewaard voorbeeld van een 18de-eeuwse herberg langs een
steenweg die door de Oostenrijkers is aangelegd.
- Als zijnde een authentieke, historische bebouwing langs de in 1723 aangelegde
Blankenbergse Steenweg.
De historische, in casu architectunrhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een eerder zeldzaam type 18de-eeuwse kleine
hoeve met geïntegreerde functiè van smidse en later herberg, nl. een witgekalkte
baksteenbouw onder typerende mansardekap, met bewaarde houten T-vensters met kleine
roedeverdeling en datering in de muurankers" 1784" .
De sociaal-culturele waarde wordt"als volgt omschreven:
- Als zijnde een gaaf bewaard en in het oog springend voorbeeld van een voormalige
herberg langs de Blankenbergse Steenweg.

3. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Hoeve Z.g. "De Hemel", eertijds "Trente" en '''t Nieuwhof" genoemd, zijnde een deel van het
erf met bewaarde walgracht, pijlers van de twee erftoegangen, L-vormig aan elkaar gebouwde
hoevegebouwen (boerenhuis, stallen, schuur, met aanbouwen), ossen- en varkensstal en
paardenstal, gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), Blankenbergse Steenweg 80;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 171E(DEEL).
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De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde één van de grootste en oudste onroerende goederen van het Brugse SintJanshospitaal, met gaaf bewaarde l7de-, l8de- en 19de-eeuwse hoevegebouwen op een
omwald erf.
Als zijnde een hoeve waarvan de eerste geschreven bronnen dateren van 1300: zowel een
renteboek van het Sint-Janshospitaal als een oorkonde bewaard in het Rijksarchief in
Brugge vennelden "den hove te Trenten" en "ten hove van Terenten ".
Als zijnde een getuige van het middeleeuwse feodale systeem in Vlaanderen, in casu het
Brugse Vrije, waarbij grote instellingen de poldergebieden cultiveerden door daar
landbouwbedrijven uit te bouwen.
De historische in casu architectuurhistorische waardé wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een hoeve die qua typologie aansluit bij de hoeves van de polderstreek, nl.
bestaande uit een witgekalkt boerenhuis met opkamer onder verhoogde nok, aangevuld
met stallen en schuur, op een rechthoekig omwald erf.
Als zijnde een historische polderhoeve, met in L-vonn aan elkaar gebouwde
hoevegebouwen, aangevuld met twee losstaande stallen en de pijlers van de erftoegangen,
gelegen op een omwald erf.
Als zijnde een hoeve op een erf met deels bewaarde walgracht, een gegeven dat typisch is
voor de middeleeuwse hoeves in de streek.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een historische woonvonn die typisch is voor de door landbouw gedomineerde
Noordzeepolders.
Als zijnde een hoeve die door haar omvang en uitwerking een getuige is van de historische
rijkdom van de polderstreek.

4. Omwille van het algemeen belang gevonnd door de historische, sociaal-culturele en
wetenschappelijke waarde:
- als monument:
De hoeve "Groot HofMariemont", bestaande uit een deels verhard erf met deels bewaarde
omgrachting, waarop losstaande volumes met bakstenen stoepen, zijnde het boerenhuis met
geïncorporeerde stallen en wagenhuis, bergschuur met resten van de manege, twee
stalvolumes (waarvan één niet op kadastraal plan weergegeven) en een hondenhok, gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), Copsweg 4;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer(s). 76B(DEEL).

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde één van de grootste en oudste onroerende goederen van het Brugse SintJanshospitaal, met gaaf bewaarde l7de-, l8de- en 19de-eeuwse hoevegebouwen op een
omwald en opgehoogd erf.
Als zijnde een hoeve met een eerste vennelding in een document dat dateert van 1400,
waarin venne1d wordt dat het Sint-Janshospitaal de hoeve bouwt ten noorden van een
reeds bestaande tiendenschuur.
Als zijnde een getuige van het middeleeuwse feodale systeem in Vlaanderen, in casu het
Brugse Vrije, waarbij grote instellingen de poldergebieden cultiveerden door daar grote
landbouwbedrijven uit te bouwen.
Als zijnde een hoeve die behoort tot het historisch patrimonium van de streek, met een
geschiedenis die terugreikt tot in de middeleeuwen.
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Als zijnde één van de belangrijkste buitenstedelijke eigendommen van het SintJanshospitaal, die vanaf haar oprichting eind 12de eeuw, in haar eigen onderhoud voorzag
door het uitbouwen van grote hoeves in het Brugse Vrije.
De historische in .casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een hoeve die een goed voorbeeld is van de hoevetypologie van de streek, met
losstaande bestanddelen op een verhoogd, rechthoekig omwald erf: een witgekalkt 17deeeuws boerenhuis met opkamer onder verhoogde nok, met geïncorporeerde stal en
wagenhuis, losstaande stalvolumes en een monumentale bergschuur met resten van de
paardenmanege.
Als zijnde een hoeve die gedomineerd wordt door een minimaal 18de-eeuwse bergschuur
met gaaf bewaarde kap, wat een type schuur is dat uitsluitend voorkomt in de
Noordzeepolders en waarvan er maar enkele voorbeelden meer zijn bewaard.
Als zijnde een hoeve met een uitzonderlijk schilderachtig erf, met gaaf bewaarde, mooi
vormgegeven gebouwen en een bewaarde wal gracht
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een hoeve met een gaaf bewaarde bergschuur, een type schuur waarvan het
dakspant een topvoorbeeld is van de verloren gegane technische bekwaamheden op vlak
van houtconstructies in de vorige eeuwen.
De sociaal-cultnrele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een historische woonvorm in landelijk gebied,
nL een grote hoeve in de Vlaamse kustpolders
Als zijnde een hoeve die door zijn monumentale bergschuur een visuele baken vormt in de
omgevmg
Als zijnde een hoeve die door haar omvang en uitwerking een getuige is van de
historische rijkdom van de polderstreek

5. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde:
- als monument:
Het poortgebouw van de hoeve "'t Oosthof", gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), Dullemolenstraat 2;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, Ie afdeling, sectie C, perceelnurnmer(s) 252F(DEEL).

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een materiële getuige van het vroegere prestige van de site van "'t Oosthof' , dat
oorspronkelijk een middeleeuwse opperhof-neerhofsite was met dubbele omwalling.
- Als zijnde een 17de-eeuwse poort waarlangs oorspronkelijk het neerhof van een typische
opperhof-neerhofsite kon betreden worden.
- Als zijnde een poortgebouw dat op 17de-eeuwse kaarten duidelijk wordt weergegeven en
aldus tot het historisch patrimonium van de streek behoort.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde één van de weinige poortgebouwen in de streek die volledig zijn bewaard,
opgetrokken in moeffen, gestut door zware steunberen en doorbroken door een rondbogige
poort en een korfbogige deur.
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- Als zijnde één van de weinige poortgebouwen die bewaard zijn gebleven in een streek
waar deze constructies nochtans tot een vast onderdeel van de historische hoevebouw
behoren. Meestal verdwijnen de poorten bij het dempen van de walgrachten en het
verbreden van de erftoegang.

6. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
Hoeve "Den Hoeckaert", bestaande uit het boerenhuis met geïncorporeerde stal en schuur, het
bakhuis/zomerkeuken, de koeienstal de varkensstal, gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), Heerweg 3;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, Ie afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 260C(DEEL).
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve die behoort tot het historische patrimonium van de polderstreek, als
site reeds aangeduid op de kaart van P. Pourbus van 1561-1571.
Als zijnde een hoeve met 17de-, l8de- en 19de-eeuwse bestanddelen, waarvan de
belangrijkste gaaf zijn bewaard.
Als zijnde een hoeve die qua typologie een uitstekend voorbeeld is voor de hoeves in de
polderstreek, nl. een hoeve met losstaande, grotendeels witgekalkte bestanddelen, zijnde
boerenhuis van het langgestrekte type, stallen en bakhuis/zomerkeuken.
Als zijnde een zuiver voorbeeld van een hoeve met een in kern l7de-eeuws boerenhuis van
het langgeveltype, bestaande uit woongedeelte met opkamer, geïncorporeerd stalgedeelte
en geïncorporeerde schuur.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een historische woonvorm die typisch is voor de door landbouw gedomineerde
Noordzeepolders.
- Als zijnde een hoeve die door haar omvang en uitwerking een getuige is van de historische
rijkdom van de polderstreek.

7. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
De hoeve en het kasteel van het "Hof Cleyhem", zijnde de historische gedeeltes van de
hoevegebouwen (boerenhuis, stal, schuur), het kasteel met bijgebouwtjes op motte met
walgracht, het koetshuis, gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), Nieuwe Steenweg 3, 5;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, Ie afdeling, sectieB, perceelnummer(s) 489C, 490K, 492K(DEEL),
492L(DEEL).
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een bewaarde opperhof-neerhof-site, waarbij het
kasteeltje gebouwd is op een motte en omringd wordt door een gracht, en de bijhorende
boerderij zich ten oosten van dit kasteel bevindt, met oorspronkelijk een eigen
omgrachting.
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- Als zijnde een site die teruggaat tot het oudste toponiem van Zuienkerke, "Clehiham ", wat
'landtong uitspringend in overstromingsgebied' betekent en in 975 wordt vermeld. De
vermelding gebeurde in een Liber Traditionum en vermeldt de schenking van het goed
door een graaf en zijn vrouw ("quidam Theodericus comes et uxor sua Hildegardis'~ aan
de Gentse Sint-Pietersabdij.
- Als zijnde een site die getuigt van de feodale geschiedenis van de streek; de heerlijkheid
van Cleyhem, bestaande uit een kasteel en een hofstede afhankelijk van de Burg van
Brugge, wordt reeds vanaf het begin van de 12de eeuw vermeld.
- Als zijnde een site die door de eeuwen heen bewoond werd en in eigendom was van
belangrijke adellijke families in het Brugse Vrije.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een middeleeuwse site waarop steeds een kasteel en een bijhorend neerhof
aanwezig was, en die ondanks de wijzigingen en verbouwingen door de eeuwen heen, nog
steeds heel duidelijk aldus te herkennen is.
- Als zijnde een schilderachtige site met een klein 17de-eeuws kasteeltje op een omwalde
motte met bijhorende hoeve, heropgebouwd in de 19de eeuw.
Als zijnde een site met een hoeve die aansluit bij de typologie van de streek, met name een
19de-eeuwse hoeve (heropbouw van een veel oudere hoeve) met losstaande bakstenen
bestanddelen onder pannen zadeldak, die oorspronkelijk met een walgracht was omringd.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een site die een unieke getuige is van de hoogmiddeleeuwse wooncultuur in
Vlaanderen.
- Als zijnde een site die sinds eeuwen de s1:rijctuur en het beeld van een polderdorp, in casu
Zuienkerke bepaalt, en één van de bekendste en meest schilderachtige sites is in de streek.

8. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
De hoeve, bestaande uit erf met vierhoekige omwalling, waarop een boerenhuis van het
langgestrekte type en een bakhuislzomerkeuken, gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), Nieuwe Steenweg 39;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 693A.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een site die door haar inplanting op een hogergelegen terrein (motte) en gr.m.
vierhoekige omwalling wijst op een middeleeuwse oorsprong.
Als zijnde een hoeve die gelegen is midden in de historische dorpskern van Zuienkerke,
die in de lOde eeuw is ontstaan op een terp in het polderlandschap.
Als zijnde een hoeve die vermeld wordt in 17de-eeuwse geschreven bronnen, en gezien
haar ligging op een omwalde motte in oorsprong wellicht nog veel ouder is.
Als zijnde een van de oudste sites in het polderlandschap, gelegen op de middeleeuwse
terp waarop de kern van Zuienkerke is ontstaan.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve die een gaaf voorbeeld is van de typologie van de hoeves in deze
streek, nl. een hoeve met een witgekalkt boerenhuis van het langgeveltype met opkamer
onder hogere nok, en een bakhuis/zomerkeuken, gelegen op een gr.m. vierhoekig omwalde
motte.
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De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve gelegen midden in historische dorpskern van Zuienkerke, net ten
noorden van de kerk en de pastorij, waardoor ze sinds eeuwen bepal.end is voor de
structuur en het beeld van het dorp.

9. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
De 'Polderhoeve', zijnde het L-vormig volume van het boerenhuis en het schuurvolume,
gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), Nieuwe Steenweg 56;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, Ie afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 66M(DEEL).
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een hoeve met grote, losstaande bestanddelen, die zeker teruggaat tot de 17de
eeuw.
Als zijnde een hoeve met een uitzonderlijke ligging rechttegenover kerk en pastorij, op de
terp waarop de historische kern van Zuienkerke is ontstaan; deze ligging wijst op de
uitzonderlijke ouderdom van de site en het belang en de prestige van de hoeve.
Als zijnde een hoeve die gelegen is midden in de historische dorpskern van Zuienkerke,
die in de 10de eeuw is ontstaan op een terp .in het polderlandschap.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een hoeve die qua typologie een goed voorbeeld is voor de boerderijen in de
streek, nI. een hoeve met losstaande bestanddelen op een oorspronkelijk omwald erf, met
een witgeschilderd boerenhuis van het langgestrekte type met geïncorporeerde stallen en
opkamer en een groot schuurvolume met geïncorporeerde stallen en wagenhuis.
Als zijnde een hoeve met een in kern 17de-eeuws boerenhuis van het langgestrekte type
en haaks daarop een 19de-eeuwse grote schuur. Beide volumes zijn goed bewaard, het
boerenhuis werd in de jaren 1990 op een verantwoorde manier gerenoveerd, waardoor het
karakter van het gebouw intact is gebleven.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een hoeve met een erg typerende ligging net ten zuiden van de kerk en de
pastorij in de dorpskern van Zuienkerke, waardoor dit gebouw sinds eeuwen de structuur
en de sfeer van deze woonkern mee bepaalt.

10. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, sociaal-culturele en
volkskundige waarde:
- als monument:
Schoeringe- ofBevrijdingskapel, , gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), op de hoek van de Schoeringestraat en de Nieuwe Steenweg;
bekend ten kadaster:
.
Zuienkerke, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 533A(DEEL).
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een kapel die werd opgericht in 1946, kort na de beëindiging van de Tweede
Wereldoorlog en aldus een blijvende getuige is van deze historische gebeurtenis.
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De volkskundige waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een veldkapel die is opgericht op initiatief van de Boerinnengilde en de
parochiepastoor, als dank aan Maria voor haar bescherming tijdens de Tweede
Wereldoorlog en aldus een getuige is van de nog steeds levende volksdevotie voor Maria.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een goed herkenbare plek langs de hoofd- en toegangsstraat van het dorp, met
een belangrijke betekenis voor de bewoners.

11. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele
waarde:
- als monument:
Het "Hof Schoeringe", bestaande uit de walgracht omheen Groot en Klein Schoeringe en de
tussenliggende gracht en de historische hoevegebouwen van Groot Schoeringe, zijnde het
boerenhuis, de bewaarde muur van de bergschuur, de koeienstal, het wagenhuis, de
paardenstal, het hondenhok, de zomerkeuken, gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), Schoeringstraat 2, 4;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 355A, 358D(DEEL), 369A.

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde het belangrijkste buitenstedelijke patrimonium van het Brugse SintJanshospitaal, die vanaf zijn ontstaan eind 12de eeuw onroerende goederen oprichtte of
aankocht in het Brugse Vrije om in zijn eigen onderhoud te voorzien.
Als zijnde een getuige van het middeleeuwse feodale systeem in Vlaanderen, zijnde het
Brugse Vrije, waar het Brugse Sint-Janshospitaal één van de belangrijkste
grootgrondbezitters was .
. Als zijnde een hoeve die in de literatuur aangeduid wordt als een modelhoeve van de
middeleeuwse West-Vlaamse landbouw.
Als zijnde een hoeve met een oudste vermelding in een document van 1230.
Als zijnde een hoeve waarvan de middeleeuwse structuur nog steeds herkenbaar is, zijnde
een grote hoeve op een vierkant omwald erf, met centraal een gracht die verbonden was
met de Blankenbergse Vaart.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een hoeve met middeleeuwse oorsprong op een vierkant omwald èrf, in de
17de eeuw opgesplitst in twee aparte uitbatingen, waarvan een gedeelte van de gebouwen
is bewaard die dateren uit de 17de, 18de en 19de eeuw (gedateerd op de gebouwen zelf).
Als zijnde een hoeve met een 17de-eeuws boerenhuis waarin een schouw is bewaard met
waardevolle tegels uit de Delftse traditie: tegels met mengaankleurige taferelen (molens,
boten, dieren enz. op een eilandje, hoekmotiefis spinnenkopje) rondom twee tableaus met
blauwe afbeeldingen van helden (2 x zes tegels), omringd door z.g. schildpadtegels.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde één van de historisch belangrijkste en meest gekende landbouwbedrijven in de
streek, die vanaf de middeleeuwen tot in de jaren 1990 opeenvolgend eigendom was van
het Sint-Janshospitaal en het O.C.M.W.
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12. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, sociaal-culturele en
wetenschappelijke waarde:
- als monumeut:
"De Teghelrie", zijnde de bergschuur, het boerenhuis met aangebouwde stallen en het bakhuis
met aangebouwde varkensstallen, gelegen te
Zuienkerke (Zuienkerke), Vaartstraat 5;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 93E(DEEL).

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een site die door zijn benaming verwijst naar een middeleeuwse steenbakkerij
die het Brugse Sint-Janshospitaal op deze plaats had opgericht, en waar het later de
gelijknamige hoeve heeft opgericht.
Als zijnde een hoeve die behoort tot het historisch patrimonium van de streek, met een
geschiedenis die terugreikt tot in de middeleeuwen en een aanduiding van de hoeve op de
kaart van P. Pourbus van 1561-1571.
. Als zijnde één van de belangrijkste buitenstedelijke eigendommen van het SintJanshospitaal, die vanaf haar oprichting eind 12de eeuw, in haar eigen onderhoud voorzag
door het uitbouwen van grote hoeves in het Brugse Vrije.
Als zijnde een historische hoeve met goed bewaarde gebouwen die terugreiken tot de
17de, 18deen 19deeeuw.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een hoeve die een goed voorbeeld is van de hoevetypologie van de streek,
zijnde een witgekalkt 17de-eeuws boerenhuis met opkamer onder verhoogde nok en
aansluitende stallen, losstaande zomerkeuken en een monumentale bergschuur.
Als zijnde een hoeve die gedomineerd wordt door een 18de-eeuwse bergschuur met gaaf
bewaarde kap, wat een type schuur is dat uitsluitend voorkomt in de Noordzeepolders en
waarvan er maar enkele voorbeelden meer zijn bewaard.
Als zijnde een hoeve met een geslaagde combinatie van een boerenhuis met grillig
gabariet en een monumentale bergschuur.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve met een gaaf bewaarde bergschuur, een type schuur waarvan het
dakspant een topvoorbeeld is van de verloren gegane technische bekwaamheden op vlak
van houtconstructies in de vorige eeuwen.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een woonvorm in landelijk gebied, nl. een
grote hoeve in de Vlaamse kustpolders
Als zijnde een hoeve die door zijn monumentale bergschuur een visuele baken vormt in de
omgeving.
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13. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele
waarde:
- als monument:
De historische gebouwen van de hoeve "'t Pottemaeckershof", zijnde het boerenhuis met
aangebouwde paardenstal, het bakhuis, de koeien- en varkensstal, de schuur met
aangebouwde stallen, gelegen te
Zuienkerke (Meetkerke), Loweg 2;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 32D(DEEL), 32E.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een gaaf bewaarde hoeve met losstaande bestanddelen die reeds in 1594 wordt
vermeld en behoort tot de historische bebouwing van de Noordzeepolders.
De historische in casu atchitectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve die qua typologie kenmerkend is voor de Noordzeepolders, nl. een
hoeve met losstaande bestanddelen, waarvan het boerenhuis met opkamer en aangebouwde
paardenstal, bakhuis, grote schuur en stallen. De kwaliteitsvolle gebouwen zijn goed
bewaard.
- Als zijnde een hoeve waarvan de schuur in 1765 is gebouwd met een mansardekap, wat
een typische 18de-eeuwse dakvorm is, en eerder zeldzaam is in de landelijke architectuur.
- Als zijnde een hoeve met gaaf bewaarde, 17de-, 18de- en 19de-eeuwse losstaande
bestanddelen, die een getuige zijn van de historische landelijke bouwtechnieken.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een historische woonvorm die typisch is voor de door landbouw gedomineerde
Noordzeepolders.
- Als zijnde een hoeve die door zijn omvang en kwaliteitsvolle uitwerking een materiële
weergave is van de historische rijkdom van de landbouw in de polderstreek.

14. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, sociaal-culturele en
volkskundige waarde:
- als monument:
Veldkapel, gelegen te
Zuienkerke (Meetkerke), op de hoek van de Mareweg en de Molenweg;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 226/02.
De historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een typevoorbeeld van een veldkapel gebouwd ca. 1900, waarbij werd gekozen
voor een eenvoudige neogotische stijl, gekenmerkt door baksteenbouw met spitsbogige
muuroperungen.
Als zijnde een veldkapel gebouwd op een beeldbepalende plaats op de hoek van de
Mareweg en de Molenweg.
De volkskundige waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een veldkapel, wellicht gebouwd op privéinitiatiefin het kader van de nog steeds levende volksdevotie voor Maria.
Als zijnde een veldkapel met een beeldbepalende ligging op de hoek van twee straten, wat
staat voor bescherming en bijstand voor de reiziger op zijn (levens)weg.
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De sociaal-culturele waàrde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een bekende kapel in de streek, met een typerende ligging midden op het
kruispunt van twee straten.
Als zijnde een herkenbaar en typerend punt in het landschap van de Moere van
Meetkerke.

15. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele
waarde:
- als monument:
Hoeve "De Roode Poorte" , zijnde de (bewaarde delen van de) omwalling, de historische,
losstaande bestanddelen, zijnde het boerenhuis, de aangebouwde stal, het· bakhuis en de
schuur (zonder .eind-20ste-eeuwse aanbouwen), gelegen te
Zuienkerke (Meetkerke), Mareweg 2; .
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 3e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 19E(DEEL).
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een hoeve die behoort tot de historische bebouwing van de Noordzeepolders,
met een eerste vermelding in 1616 en een 17de-eeuwse datering ter plaatse (het bakhuis,
"1698").
Als zijnde een hoeve meteen vierkant omwald erf, wat erop wijst dat de site wellicht veel
verder teruggaat dan de oudste vermelding in 1616.
Als zijnde een hoeve die eigendom was van het Brugse Magdaleenahospitaal, dat in de
middeleeuwen in het Brugse Vrije talrijke onroerende goederen bezat.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een voorbeeld van een type hoeve dat kenmerkend is voor de Noordzeepolders,
zijnde een hoeve met mooie, gaaf bewaarde losstaande bestanddelen, met name een 17deeeuws boerenhuis, 17de-eeuws bakhuis, in kern 17de-eeuws schuurvolume en 18deeeuwse stallen, gelegen op een vierkant omwald erf.
Als zijnde een hoeve met goed bewaarde, mooi uitgewerkte 17de-, 18de- en 19de-eeuwse
gebouwen, die een getuige zijn van de historische landelijke bouwtechnieken.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een historische woonvorm die typisch is voor de door landbouw gedomineerde
Noordzeepolders.
- Als zijnde een hoeve die door zijn omvang en kwaliteitsvolle uitwerking een materiële
weergave is van de historische rijkdom van de landbouw in de polderstreek.

16. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, sociaal-culturele en
volkskundige waarde:
- als monument:
Veldkapel, gelegen te
Zuienkerke (Meetkerke), op de hoek van de Molenweg en de Vaartwegel;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 447B.
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De historische waarde, in casu archite~tuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een goed bewaard voorbeeld van een kleine landelijke kapel, gebouwd in de
18de eeuw met typerende detaillering als muurvlechtingen, aandaken, smeedijzeren kruis,
steunbeer, geprofileerde schouderstukken van de voor- en achtergevel en een opgeklampte
deur.
De volkskundige waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een kenmerkend en goed bewaard voorbeeld van een veldkapel, wellicht
gebouwd op privé-initiatief in het kader van de nog steeds levende volksdevotie voor
Maria.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een eenvoudige veldkapel gelegen op een beeldbepalende plaats in de Moere,
bij de Kapellebrug over de Blankenbergse Vaart.

17. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele
waarde:
- als monument:
Hoeve "De Schoone Borneput", met name de historische gebouwen, zijnde het boerenhuis,
het bakhuis met aangebouwde stallen en de schuur, gelegen te
Zuienkerke (Meetkerke), Oostendse Steenweg 52;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 3e afdeling, sectie B, perceelnununer(s) 157D(DEEL).

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een hoeve die behoort tot de historische bebouwing van de Noordzeepolders,
met een eerste vermelding in 1554, en een 16de-eeuwse en 17de-eeuwse datering ter
plaatse (het bakhuis, "1569"; het boerenhuis, "1647").
Als zijnde een hoeve waarvan de oorspronkelijke. vierkante omwalling erop wijst dat de
site wellicht nog verder teruggaat dan de oudste vermelding in 1554.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een voorbeeld van een type hoeve dat kenmerkend is voor de Noordzeepolders,
zijnde een hoeve met losstaande bestanddelen, met name een 16de-eeuws bakhuis, l7deeeuws boerenhuis, in kern wellicht 17de-eeuws schuurvolume op een oorspronkelijke
omwald erf.
Als zijnde een schilderachtige hoeve met goed bewaarde, mooi uitgewerkte 16de-, 17de-,
l8de- en 19de-eeuwse gebouwen, die een getuige zijn van de historische landelijke
bouwtechnieken.
Als zijnde een hoeve waarvan de oudere schuur in de 18de eeuw is. afgedekt met een
mansardekap, wat een typische 18de-eeuwse dakvorm is, en eerder zeldzaam is in de
landelijke architectuur.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een historische woonvorm die typisch is voor de door landbouw gedomineerde
Noordzeepolders.
Als zijnde een hoeve die door zijn omvang en kwaliteitsvolle uitwerking een materiële
weergave is van de historische rijkdom van de landbouw in de polderstreek.
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18. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, sociaal-culturele en
wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Het historische gedeelte van de hoeve "Claragoed", bestaande uit het oude gedeelte van het
boerenhuis en de dwarsschuur, gelegen te
Zuienkerke (Nieuwmunster), Brugse Steenweg 2;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 5e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 205E(DEEL).

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve die behoort tot de historische bebouwing van de Noordzeepolders,
gelegen langs de Brugse Steenweg, die teruggaat tot een middeleeuwse polderweg tussen
Brugge en de kust.
- Als zijnde een hoeve die de middeleeuwse feodale structuur illustreert, ze was namelijk
eigendom van de Brugse kloosterorde van de Rijke Claren, waamaar de hoeve IS
vernoemd.
- Als zijnde een hoeve die op de kaart van P. Pourbus (1561-1571) wordt aangeduid.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve die qua typologie kenmerkend is voor de Noordzeepolders, nl. een
hoeve met witgekalkte losstaande bestanddelen, waarvan het boerenhuis met opkamer
onder typische hogere nok en een monumentale dwarsschuur.
- Als zijnde een hoeve met een monumentale dwarsschuur met een vrij gaaf bewaarde
indrukwekkende houtstructuur voor het dakspant.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve met een monumentale dwarsschuur, waarvan het dakspant een
topvoorbeeld is van de verloren gegane technische bekwaanilieden op vlak van
houtconstructies in de vorige eeuwen.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een historische woonvorm die typisch is voor de door landbouw gedomineerde
Noordzeepolders.
.
- Als zijnde een herkemIingspmit in de streek: de hoge dwarsschuur tekent zich af tegen het
vlakke polderlandschap dat hier begint.

19. Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, historische en sociaalculturele waarde:
- als monument:
Het "Hof den Leeuw", met name de historische (gedeeltes van) gebouwen, zijnde het
boerenhuis, het bakhuis, de stal met de geïncorporeerde schuur en de schuur, met uitzondering
van de eind-20ste-eeuwse uitbreidingen van deze gebouwen, gelegen te
Zuienkerke (Nieuwrnunster), Leeuwenstraat 1;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 5e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 626N(DEEL).
.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve waarvan de zijpuntgevel van het 17de-eeuwse boerenhuis is versierd
met ornamenten van uitzonderlijk hoge kwaliteit, o.m. een coquille, een ornament dat uit
de renaissancestijl is overgenomen.
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- Als zijnde een hoeve waarvan de twee oude bedrijfsgebouwen met symbolische motieven
zijn versierd, ni. de symbolen voor de zon, de aarde en de harmonie (cirkel, vierkant en URboog).
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve die behoort tot de historische bebouwing van de Noordzeepolders,
reeds aangeduid op de kaart van P. Pourbus (1561-1571).
- Als zijnde een hoeve die de middeleeuwse feodale structuur illustreert, ze was eigendom
van de het kapittel van Sint-Donaas te Brugge.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve die qua typologie kerunerkend is voor de Noordzeepolders, nl. een
hoeve met witgekalkte losstaande bestanddelen, waarvan het boerenhuis met opkamer
onder typische hogere nok.
- Als zijnde een hoeve waar voor het 17de-eeuwse boerenhuis een ornament is gehaald uit
de stijlkenmerken van de renaissance (de coquille), wat voor de landelijke architectuur een
zeldzaam gegeven is.
Als zijnde een authentiek geheel, dat visueel heel sterk is vanaf de Leeuwenstraat,
bestaande uit een 17de-eeuws boerenhuis met prachtige, gedateerde gevel (1627) en twee
18de- en 19de-eeuwse stal- en schuurvleugels.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een historische woonvorm die typisch is voor de door landbouw gedomineerde
Noordzeepolders.
Als zijnde een hoeve die door zijn omvang en rijkelijke uitwerking een materiële
weergave is van de historisch rijkdom van de landbouw in de polderstreek.

20. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele
waarde:
- als mouumeut:
Herberg "Drie KoningeJ?" met binnenkoer en aanhorigheden, gelegen te
Zuienkerke (Houtave), Kerkhofstraat 17;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 4e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 465H.

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een representatief voorbe-eld van een kleine dorpsherberg opklimmend tot de
17de eeuw, die in de 19de eeuw deel uitmaakt van één grote afspanning met de
nabijgelegen hoeve met smidse.
- Als zijnde een gaaf bewaarde getuige van de oorspronkelijke bebouwing in de historische
dorpskom van Houtave, met beeldbepalende ligging. op de hoek ten zuidoosten van de
dorpskerk.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
Als zijnde een typisch voorbeeld van kleinschalige dorpsarchitectuur, waarbij de
dorpsherberg zich nauwelijks onderscheidt van een doorsnee boerenhuis of dorpswoning,
nl. een laag, witgekaleid breedbuis met gepekte plint onder een zadeldak en twee hoger
opgetrokken opkamertraveeën; behouden schrijnwerk (T-vensters met grote
roedeverdeling). Bij de herberg hoort tevens een losstaand voormalig bakhuis.
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Als omvattende een typerend interieur bestaande uit een kleine gelagkamer en
naastgelegen later ingerichte gelágzaal. Enkele bewaarde waardevolle interieurelementen
zijn o.m. de balkenzoldering met moer- en kinderbalken en fraaie balksleutels, de
omlopende houten lambrisering, de veelkleurige cementtegelvloeren en het opgeklampt
deurtje als toegang tot de opkamer.
De sociaal-cultur~le waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde de oudst bewaarde herberg van Houtave, van oudsher dé ontmoetingsplaats voor
de dorpsbewoners en locatie van vele diverse activiteiten, o.m. zittingen van het
gemeentebestuur, feesten, begrafenismaaltijden, enz. In dit opzicht weerspiegelt de herberg
het gemeeuschapsleven van de bewoners in een landelijk polderdorp.
21. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, sociaal-culturele en
volkskundige waarde:
- als mouument:
Hoeve "De Grote Moerbeyerboom" zijnde het erf met poel, mestvaalt en kasseibedekking
waarop de historische gebouwen, nl. het boerenhuis met aangebouwde stallingen, wagenhuis
en schuur, de losstaande schuur, stal en het bakhuis met zomerkeuken, gelegen te
Zuienkerke (Houtave), Langedorpweg 4;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 4e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 222E.

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve die behoort tot de historische bebouwing van de Noordzeepolders,
met een eerste vermelding in 1554, doch waarvan de geschiedenis vermoedelijk teruggaat
tot in de middeleeuwen. Getuige daarvan zijn de perceelsgrenzen die teruggaan op het
oorspronkelijk vierkant omwald erf.
- Als zijnde een historische hoeve gelegen op een terp met goed bewaarde gebouwen die
opklinnnen tot minimaal de 18de en 19de eeuw.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve die qua typologie kenmerkend is voor de Noordzeepolders, nl. een
hoeve met deels witgekalkte losstaande bestanddelen, zijnde het boerenhuis met opkamer
en aangebouwde stallen, wagenhuis en schuur, de losstaande schuur onder hoge bedaking,
de stal en het bakhuis met zomerkeuken. De historische gebouwen zijn goed bewaard en
gelegen op een deels gekasseid erf met nog gebruikte poel en mestvaalt.
Als zijnde een hoeve met gaaf bewaarde minimaal 18de- en 19de-eeuwse losstaande
bestanddelen, die een getuige zijn van de historische landelijke bouwtechnieken.
Opmerkelijk is het witgekalkte stalkruis boven de ingang van de aangebouwde stal aan de
erfzijde, een oud gebruik om het onheil te bezweren.
Als houdende enkele waardevolle interieurelementen in het boerenhuis, o.m. de
balkenzoldering en de houten schouw waarboven fraaie houten bordenlijst in de zitkamer.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een historische woonvorm in de door landbouw
gedomineerde Noordzeepolders.
- Als zijnde een hoeve die door zijn omvang en kwaliteitsvolle uitwerking een materiële
weergave is van de historische rijkdom van de landbouw in de polderstreek.
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De volkskundige waarde wordt als volgt omschreven:
- Als getuige van een zeldzaam geworden gebruik ter bezwering van het onheil, cf. het
opmerkelijk witgekalkte stalkruis boven de ingang van de aangebouwde stal aan de
erfzijde.

22. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele
waarde:
- als monnment:
De hoeve z.g. "De Grote Madeleine", zijnde een deel van het erf met restant en contouren van
de omwalling, mestvaalt en kasseibedekking, waarop de historische gebouwen, nl.
poortgebouw, boerenhuis, losstaande stal- en schuurgebouw en bijgebouwen, gelegen te
Zuienkerke (Houtave), Oostemieuwweg Noord 21;
bekend ten kadaster:
.
Zuienkerke, 4e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 44A(DEEL), 45B, 46A, 47C(DEEL).
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde één van de grootste en belangrijkste buitenstedelijke goederen van de Brugse H.
Maria Magdalenaleprozerij, met gaaf bewaarde minimaal 16de-, 17de-, 18de- en 19deeeuwse hoevegebouwen op een nog deels omwald erf.
Als zijnde een getuige van het middeleeuwse feodale systeem in Vlaanderen, in casu het
Brugse Vrije, waarbij o.m. abdijen en godshuizen de poldergebieden cultiveren om in hun
eigen onderhoud te voorzien door aldaar grote landbouwbedrijven uit te bouwen.
Als zijnde een hoeve die behoort tot de historische bebouwing van de Noordzeepolders
met een eerste vermelding in de archieven in 1445 en aangeduid op de kaart van P.
Pourbus (1561-1571). Gelegen langs de Oostemieuwweg, één van de eerste polderwegen
in het gebied waarvan het tracé teruggaat op een oude middeleeuwse trekroute waarbij
schaapskuddes in de nieuwe polders worden uitgestuurd naar hoger gelegen delen om de
schorren te beweiden.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een hoeve die qua typologie kenmerkend is voor de Noordzeepolders, nl. een
hoeve met losstaande bestanddelen zijnde een poortgebouw, het witgekalkt boerenhuis met
opkamer onder hogere nok, het losstaande stal- en schuurgebouw en bijgebouwen omheen
een nog deels omwald erf met behouden mestvaalt en kasseibedekking.
.
Als zijnde een hoeve met gaaf bewaarde minimaal 16de-, 17de-, 18de- en 19de-eeuwse
losstaande bestanddelen, die een getuige zijn van de historische landelijke
bouwtechnieken.
Als zijnde een hoeve die uitzonderlijk is door het gedeeltelijk bewaarde, thans tweedelig
poortgebouw als oudste en meest beeldbepalende element van de hoeve, daterend uit
minimaal de 16de eeuw. Het is één van de weinig bewaard gebleven poortgebouwen in de
polderstreek waar deze constructies nochtans tot een vast onderdeel van de historische
hoevebouw behoren, echter meestal verdwenen bij het dempen van de walgrachten en het
verbreden van de erftoegang.
Als houdende enkele opmerkelijke waardevolle interieurelementen in het boerenhuis, o.m.
de balkenzoldering met fraai uitgewerkte moerbalk, met op de balksleutels aan de ene zijde
ingegraveerd de inrijpoort van de hoeve waaronder "MAGDALOM", aan de andere zijde
het jaartal "1630" waarboven de zalfpot van Maria Magdalena, symbool voor de leprozerij .
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De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een historische woonvorm in de door landbouw
gedomineerde Noordzeepolders.
- Als zijnde een hoeve die door zijn omvang en kwaliteitsvolle uitwerking een materiële
weergave is van de historische rijkdom van de landbouw in de polderstreek.

23. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en sociaal-culturele
waarde:
.
- als monument:
De boogbrug over de Noordede aan de kruising met de Westemieuwweg, gelegen te
Zuienkerke (Houtave), Westemieuwweg Noord;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) ZONDERNR.;
Zuienkerke, 4e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) ZONDERNR..

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Als zijnde getuige van de werkzaamheden van een in de middeleeuwen opgerichte
autonome instelling, zijnde de Z.g. "Wateringen", in casu de "Watering van Blankenberge",
die instaan voor het beheer en onderhoud van o.m. de dijken, afwateringen en
overbruggingen in het poldergebied.
Als zijnde een boogbrug over de Noordede, zijnde de verbinding tussen het noordelijk en
zuidelijk deel van de Westemieuwweg, één van de eerste polderwegen in het gebied
waarvan het tracé teruggaat op een oude middeleeuwse trekroute waarbij schaapskuddes in
de nieuwe polders worden uitgestuurd naar hoger gelegen delen om de schorren te
beweiden.
De historische in casu architectuurhistorische waarde, wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een fraaie 19de-eeuwse bakstenen tweeledige boogbrug met gekasseide
wegbedekking, opgericht in 1853 ter vervanging van een l7de- of 18de-eeuwse stenen
brugje op de plaats waar reeds van oudsher een overbrugging over de Noordede was.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
- Als behorende tot de historische infrastructuur van een polderdorp, waarvan het open
landschap getypeerd wordt door de doorkruising van een netwerk van dijken,
afwateringen, overbruggingen en oude wegen.

24. Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en industrieel-

archeologische waarde:
.
- als monument:
Pompgemaal, zijnde het bakstenen gebouw met daarin de technische installaties (pomp,
motor, elektriciteitscabine), de bakstenen muur die het perceel afscheidt van de straat, de brug
over de watergang, gelegen te
Zuienkerke (Meetkerke), Biezenstraat +3;
bekend ten kadaster:
Zuienkerke, 3e afdeling, sectie C, perceelnumnier(s) 327B ..
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De industrieel-archeologische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een materiële getuige van de technologische evolutie op het vlak van de
waterbemaling waarbij in de tweede helft van de 19de eeuw het gebruik van windmolens
werd vervangen!gesecondeerd door een gemotoriseerde toepassing, in eerste instantie en in
het onderhavige geval d.m.v. een stoommachine in 1868 en in 1927 d.m.v. een aggregaat
met diesehnotor en centrifugaalpomp die naderhand door een elektrische motor werd
aangedreven. Dit getuigt van een algemeen streven naar meer onafhankelijkheid van de
onzekere windenergie in de loop van de 19de en 20ste eeuw.
Als zijnde een materiële getuige m.b.!. de geschiedenis van de Meetkerkse Polder, nog
verstrekt door de sprekende aanwezigheid van een oude polderwindmolen in de
onmiddellijke omgeving.
Als zijnde een goed voorbeeld van een gemotoriseerde bemalingsinstallatie met
centrifugaalpomp uit 1927 en met een elektrische installatie die getuigt van een
voorbijgestreefde fase inzake de elektriciteitstechnologie. De kenmerken van het
pompgebouwtje van ca. 1868 getuigen van de verzorgde stijl waarin dergelijke
bedrijfsgebouwtjes werden opgetrokken.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
- Als zijnde een materiële getuige van de geschiedenis van de Meetkerkse Moere, waar sinds
de 17de eeuw wordt geëxperimenteerd met verschillende systemen van droogmaling.

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,

2 6 -05- 7n04

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VANGREMBERGEN
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