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Ministerieel besluit tot vaststelling van een ontwerp van lijst van het als
monument te beschermen voormalig brouwershuis Van Bogaert in Hamme
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:

Artikel 1. 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 waarde als monument
Voormalig brouwershuis Van Bogaert, gelegen in
Hamme, Hoogstraat 25
bekend ten kadaster:
Hamme, 2de afdeling, sectie B, perceelnummer 657K (deeD
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 waarde gemotiveerd:
Historische waarde:
Het fraaie burgerhuis gebouwd in 1913 door brouw er Alphonse Van Bogaert en zijn echt genote Aline
M.F. Wouters is historisch betekenisvol als getuige van de destijds wijd verspreide maar thans
volledig verdwenen bierbrouwnijverheid in Hamme. De brouwerswon ing hoorde bij de in 1822
opgerichte brouwerij Van Assche die in 1902-1903 door dokterszoon en ingenieu r Alphonse Van
Bogaert werd geherlokaliseerd en gemoderniseerd in de Museumstraat later bekend als de Centrale
Brouwerij Victoria. en waarvan de activiteiten na WO 11 werden stopgezet. Bouw heer Alphonse Van
Bogaert. was als gemeenteraadslid politiek actief. als amateur-archeoloog bestudeerde en
verzamelde hij de vondsten die werden opgegraven tijdens de baggerw erken bij de rechttrekki ng
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van de Schelde rond de eeuwwisseling nabij Hamme. Hij stelde een indrukwekkende privécollectie
samen met een vijfduizendtal artefacten daterend uit de prehistorie tot en met de 17de eeuw die
zeer belangrijk is voor de archeologische geschiedschrijving van Hamme.

Historische. in casu architectuurhistorische waarde:
De voormalige brouwerswoning, strategisch ingeplant nabij het historische gemeentecentrum. de
Durme, en aan een oude verbindingsweg richting Waasmunster en Zele is architectuurhistorisch
belangrijk. Het dubbelhuis van vier traveeën, voorzien van een rijkelijk parament van witte
geglazuurde baksteen en blauwe hardsteen, centraal gemarkeerd door een fraaie afgeronde erker,
naar ontwerp van gemeentelijk bouwmeester Jan Tersago van 1913, is representatief voor de
burgerwoningbouw in eclectische stijl uit het begin van de 20ste eeuw. De kwaliteitsvolle
uitvoering van in- en exterieurontwerp in combinatie met hoogstaande materialen, is representatief
voor de maatschappelijke positie die de bouwheren van dit pand innamen. De burgerwoning van
Van Bogaert is bovendien exemplarisch voor een totaalproject, waarbij het woonhuis in relatie tot
het interïeur als één geheel werd ontworpen. De eclectische zeer kwaliteitsvolle en goed bewaarde
interieuraankleding waarbij elke ruimte in een andere stijl werd gedecoreerd, is kenmerkend voor
de bouwperiode alsook voor het vakmanschap van de bouwmeester, Jan Tersago. De tweedelige
bakstenen aanbouw en tuin achter het woonhuis, maken als voormalig dienstgebouw en privatieve
tuin vanouds deel uit van de woning van Alphense Van Bogaert.

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 20121.
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De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

