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Ministerieel besluit tot vaststelling van een ontwerp van lijst van het als
monument te beschermen herenhuis met hekwerk in Hamme (Moerzeke)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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 en 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. 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart
2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014,

BESLUIT:

Artikell. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot bescherming van monumenten en 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. 21
november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:
Wegens de historische en de sociaal-culturele waarde als monument:
Het Herenhuis met hekwerk, gelegen in
Hamme !Moerzekel. Dorp 26
bekend ten kadaster:
Hamme, 3de afdeling, sectie B, perceelnummer 674B
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.

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

Historische waarde:
Het herenhuis werd omstreeks 1840 opgericht door brouwer en burgemeester Jacques D' Hollander
ter vervanging van een vroegere herberg met brouwerij genaamd de Catte waar de baUuw en
schepenen tijdelijk vergaderden in de vierschaarkamer. In 1865 kwam het herenhuis in bezit van de
vooraanstaande familie Van Bogaert. Bij het herenhuis hoort een ondiepe voortuin met fraai ijzeren
hekwerk. Deze componenten vormen een onafscheidbare aanhorigheid die historisch en
conceptueel integraal deel uitmaken van de site van het herenhuis.
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Historische, in casu architectuurhistorische waarde:

Het herenhuis bewaart zijn kenmerkend voorkomen van een neoclassicistisch herenhuis in
aansluiting met de stedelijke burgerlijke architectuur uit het tweede kwart van de 19de eeuw. De
horizontaal benadrukte lijstgevel met hoge rechthoekige muuropeningen vertoont het
karakteristiek gebruik van hardsteen voor de plint, lekdorpels, kordonlijst en kroonlijsten op
rolwerkconsoles boven de bovenvensters. Ook de authentieke neoclassicistische voordeuromlijsting
bleef ter accentuering van de inkom bewaard. De donkergrijze beraping van de linker zijgevel is een
zeldzaam wordende getuige van een vroeger kenmerkende en gebruikelijke gevelafwerking.

Sociaal-culturele waarde:

Ruimtelijk-structureel en visueel neemt het herenhuis, achter voortuin met hekwerk en oprit, een
prominente plaats in op het dorpsplein en binnen het oude stratenweefsel van de dorpskern van
Moerzeke. De lokalisatie en het voornaam karakter van het herenhuis accentueert de
centrumfunctie van het historische dorpsplein. Het herenhuis met hekwerk aan de straat illustreert
tevens de maatschappelijk vooraanstaande positie van de vroegere bewoners van het huis.
Het herenhuis is als belangrijke component van de historische bebouwing aan het dorpsplein van
Moerzeke meebepalend voor de identiteit en herkenbaarheid van de dorpskern.

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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009, 4
december 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18
september 2009, 11 januari 2010, 2 augustus 2011 en 27 juli 2012).
Brussel.

2 2 DEC. 2014
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

